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   ગર્ાહક મડંળો 
િશક્ષક સદંભર્ પિુ  તકા  
 
 
 
 ગર્ાહક મડંળ િશક્ષક માગર્દિશર્કા માટેની સદંભર્ પિુ  તકાનુ ં િનમાર્ણ કરવાની કામગીરી મને 

સ પવા બદલ હુ ં ી ભવંરલાલ, આઇએએસ, સિચવ ી, ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા 

િવભાગ, આંધર્પર્દેશ અને અધ્ યક્ષ ી, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત પર્ત્ યે કૃત તાની લાગણી 

 યકત કરંુ .ં આ પિુ  તકાના સમગર્ લખાણ દરિમયાન પોતાના સચૂનો બદલ હુ ંતેમની ઋણી .ં 

તેમના સક્ષમ માગર્દશર્ન હઠેળ કામ કરવાની  અલભ્ ય તક મને મળેલી છે તેને મારી કારિકદ મા ં

હુ ંએક અિવ મરણીય અનભુવ ગણુ ં .ં હુ ંઆ તબકકે મારા સાથીિમતર્ો ી એલ.એન.વી. પર્સાદ, 

સપુિરન્ ટેન્ ડેન્ ટ અને ી એસ. બાલારામા મોહન, સપુિરન્ ટેન્ ડેન્ ટ, ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક 

પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ Ð તરફથી મને મળેલી મદદની પણ ન ધ લઉં  .ં 

 

ડો. નીરજા 
 

 
 

આવિૃ -૨૦૦૬ 
કોપી રાઇટ © 

ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ,  
આંધર્પર્દેશ સરકાર. 
 

કિમશનર, 
ગર્ાહક બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, 
આંધર્પર્દેશ સરકાર ારા પર્કાિશત.  
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અનકુર્મિણકાઃ  

  
           આમખુ                                                                પાના નબંર 
 

૧. પર્ા  તાિવક 

૨. ગર્ાહક આંદોલન 

૩. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬  
૪. ગર્ાહક અિધકારો અને જવાબદારીઓનો પિરચય  

૫. સલામતીનો અિધકાર  
૬. માિહતીનો અિધકાર   
૭. પસદંગીનો અિધકાર  
૮. સનુાવણીનો અિધકાર  
૯. િનવારણનો અિધકાર  
૧૦. ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર  
૧૧. મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકાર  
૧૨. આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર  
૧૩. ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓ  
૧૪. ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો  
૧૫. ગર્ાહક જવાબદારીઓ  
૧૬. િનયિંતર્ત અને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ  
૧૭. સેવાઓમા ંઊણપ અને ગર્ાહક સરુક્ષા  
૧૮. ખોરાક ભેળસેળ  
૧૯. ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો  
૨૦. પર્ોડકટના ધોરણો  
૨૧. ગેરંટી અને વોરંટી  
૨૨. બર્ાિન્ ડગં, લેબિલગં અને પેકેિજંગ  
૨૩. પર્ોડકટ પિરક્ષણ અને સલામતી ધોરણો  
૨૪. તોલ અને માપ  
૨૫. િવ ાપન  
૨૬. નાગિરક અિધકારપતર્  
૨૭. ગર્ાહક સગંઠનો  
૨૮. ઇન્ ટરનેટ િબઝનેસ 
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:: આ મ ુખ :: 
 
 સાપંર્ત યગુ યોગ્ ય રીતે જ ÕÕગર્ાહકવાદના યગુÕÕ તરીકે ઓળખાય છે. કારણ કે આ પહલેા 
ગર્ાહક માલ અને સેવાઓની આવી પકડ કયારેય જોવા મળી નથી. લેિટન શબ્ દ ÕÕકન્ ઝયમેુરÕÕમાથંી 
ઊતરી આવેલો અને અંશતઃ ફેર્ન્ ચ શબ્ દ ÕÕકન્ ઝયમુરÕÕનો અથર્ ÕÕખાવુ ંઅથવા પીવુÕંÕ એવો થાય છે. 
આ , વૈિ ક અથર્તતંર્મા,ં ÕÕગર્ાહકÕÕ એ નામિવશેષણ માતાના ગભર્મા ં રહલેા ણૂ સિહત દરેક 
 યિકતને આવરી લે છે. જહોન એફ. કેનેડીના શબ્ દોમા ંકહીએ તો, ગર્ાહકો એ ÕÕલગભગ તમામ 
જાહરે ખાનગી આિથર્ક િનણર્યોને અસર કરતા અને તેનાથી અસર પામતા સૌથી િવશાળ સમદુાયો 
છે.ÕÕ આથી, સમતાવાદી સમાજનુ ં િનમાર્ણ કરવાના આપણા પર્યાસોના ભાગ પે ગર્ાહકને િશક્ષણ 
આપીને સરુિક્ષત કરવાની અત્ યતં આવ  યકતા છે.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણ એ સમાજની અંદર પિરપકવ ગર્ાહક તરીકે ભિૂમકા ધારણ કરવા માટે લોકોને 
તૈયાર કરવાની પધ્ ધિતઓમા ંસધુારણા લાવવાનુ ંએક અિભયાન છે. તેનાથી, સમાજના જુદા જુદા 
વયજૂથો અને વગ ને િશક્ષણની િવિવધ રીતો મારફતે નાગિરકોનુ ંબિુ માન ગર્ાહક તરીકે િનમાર્ણ 
કરવા માટેનુ ંજ રી ાન પરંુૂ પાડવા ધાયુર્ં છે. આવતીકાલનો ગર્ાહક; તેમની ખરીદીની ટેવોમા ં
વધનેુ વધ ુ િવવેકી બનવાનુ ંઅને તેમના હકો અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે સભાન બનવાનુ ં ફકત 
શાળામા ંઅને કોલેજમા ંજ શીખી શકશે. ગર્ાહકોની  વ  થ જ િરયાતો અને ઇચ્ છાઓને અનુ પ હોય 
તેવી વધ ુ  પધાર્ત્ મક આિથર્ક પર્વિૃ ઓમા ંપિરણમશે.  
 

પા ાત્ ય દેશોમા,ં ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવા, ગર્ાહક સગંઠનો િવકસાવવા અને માલ અને 
સેવાઓનો વપરાશ કરતી વખતે ગર્ાહકના વતર્નમા ંરચનાત્મકતા લાવવા માટે સામાિજક કાયર્કરો 
બેંશો/અિભયાનો હાથ ધરે છે. ગર્ાહકવાદ અથવા ગર્ાહક િશક્ષણ ઉપર સાિહત્ ય રચના કરી હોય 

તેવી કોઇ જ િવિશ  ટ િવચાર ેણી નથી. ગેરવાજબી વેપારપર્થા િવરુ  સરુક્ષા આપવા માટે ગર્ાહકનુ ં
િનરીક્ષણ અને એકાગર્તા િનણર્ય લેતી વખતે વપરાશ પછીના દર્  યને અનસુરે છે  ગર્ાહકના 
અિધકારો વા કે માલ અથવા વ  તનુી ગણુવ ા, ક્ષમતા, શુ તા, ધોરણ અને િકંમત િવશે 
માિહતીના અિધકારના કાયર્કે્ષતર્ને પર્ગટ કરે છે. આ ગર્ાહક અિધકારો અમેિરકાના પર્મખુ જહોન એફ. 
કેનેડીના વષર્ ૧૯૬૨ના અમેિરકન ક ગેર્સને કરેલા ઉ બોધનમાથંી પર્ગટ થયા હતા અને ત્ યારબાદ 
સયંકુત રા  ટર્ોએ ૧૯૮૫મા ંપર્િસ  કરેલી માગર્દશર્ક સચૂનોના  ભાગ પ બન્ યા છે. તેનાથી લોકો 
વચ્ ચે જાગિૃત ઊભી થઇ છે અને ભારત સિહતના િવકાસશીલ દેશોમા ંગર્ાહક આંદોલનના ઉદયમા ં
પિરણમી છે. ગર્ાહક ફોરમ અને ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોની  થાપના મારફતે બજાર અથર્તતંર્મા ં
શોષણખોર પર્થાઓ, આકર્મક બજાર  યહૂરચનાઓ અને ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેખબરોનો િબન-
ખચાર્ળ સલુભ અને ઝડપી ઉપાય પરૂો પાડવા ગર્ાહકોને સગંિઠત કરીને ગેરવાજબી વેપારપર્થા 
સામે િવરોધ કરીને, અદના આદમીના ક  યાણ માટે છેવટે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ ૧૯૮૬ના 
અિધિનયમ માટે ર  તો તૈયાર કય  છે. 
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દેશમા ંપર્બળ ગર્ાહક આંદોલન માટે, ગર્ાહક િશક્ષણનો અભાવ એ એક મોટો અવરોધ છે. 

ઔપચાિરક િશક્ષણ પધ્ ધિતમા ંગર્ાહક િશક્ષણને પયાર્પ્ ત પર્માણમા ં કેિન્ દર્ત કરવામા ંઆ  યુ ંનથી. 
તેથી, દેશમા ંગર્ાહકોની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા માટે ગર્ાહક િશક્ષણ અને ઘણા અન્ ય સબંિંધત 
િવષયો ઉપરનુ ં સાિહત્ ય તૈયાર નથી. ઉદાર આિથર્ક નીિતઓને કારણે િવપલુ પર્માણમા ં
વૈિવધ્ યસભર માલ અને સેવાઓનો ગજં ખડકાયો છે. તેથી, દરેક િવ ાથીર્ પર્ોડકટ અને સેવાઓના 
યોગ્ ય રીતે િનણર્ય કરી શકે તે માટે તે પાયાની જાણકારી અને કૌશ  યો ધરાવતો હોય તે અગત્ યનુ ં
છે. તેથી િવ ાથીર્ઓને જાણકાર અને િવચારશીલ ગર્ાહકો બનવા સક્ષમ બનાવવા, તેમની 
જ િરયાતો પર્ત્ યે સભાન બનવા અને શોષણ અથવા ઠગાઇનો ભોગ બન ્યા વગર તેમની પસદંગી 
ડહાપણપવૂર્ક અને કાળજીપવૂર્ક કરી શકવા સક્ષમ બને તેવુ ં ધ્ યેય રાખતા ગર્ાહક િશક્ષણની 
જ િરયાત છે.   

 
ગર્ાહક બાબતોનો િવભાગ, ભારત સરકાર ારા  થપાયેલી ગર્ાહક િશક્ષણની રા  ટર્ીય સિમિત, 

ગર્ાહક િશક્ષણને એક મહત્વપણૂર્ િવષય બનાવવા માટે યિુનવિસર્ટીઓમા,ં કોલેજોમા ંઅને શાળાઓમા ં
િશક્ષક વગર્ની દૃઢ ઇચ્ છા અને ઊંડા ાનને ઉ ેજન આપ્ યુ ં છે. તેથી, અભ્ યાસકર્મને બદલવાની 
જ િરયાત માટે ઇચ્ છા રાખતુ ંગર્ાહક િશક્ષણ શાળા અને કોલેજોના દરવા  દ  તક દઇ રહયુ ંછે એમા ં
આ યર્ની વાત નથી.  

 
ભાિવ પેઢીની પનુઃ નકકી કરેલી જ િરયાતોને પહ ચી વળવા, ગર્ાહક બાબતોનો િવભાગ, 

અ   અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ સરકાર, હૈદરાબાદ, શૈક્ષિણક સં  થાઓમા ં કામ 
કરતા ગર્ાહક મડંળો માટે પર્  તતુ પર્િશક્ષક સદંભર્ પિુ  તકા પર્િસધ્ ધ કરવા આગળ આ  યુ ંછે.  

 
પર્િશક્ષણ સદંભર્ પુ તકથી ગર્ાહક આંદોલનના િવિવધ તબકકા અને ગર્ાહક િશક્ષણની િવિવધ 

પરેખાનુ ંસવર્ગર્ાહી િચતર્ આપવાનો પર્યાસ થયો છે. ર૮ એકમોમા ં િવભાિજત આ પુ  તક, ગર્ાહક 
અિધકારો અને જવાબદારીઓ, ફિરયાદ િનવારણ રચના, ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ, ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા, ગર્ાહક માલ  અને સેવાઓમા ંઊણપ, ખા  ચીજોમા ં ભેળસેળ, પર્ોડકટ  ધોરણ, તોલ 
અને માપ, િવ ાપન, નાગિરક અિધકાર પતર્, ગર્ાહક સગંઠનો અને ઇન્ ટરનેટ વેપાર/  યવસાય 
વા ગર્ાહક િવ ના લગભગ તમામ ઘટકોને  પશેર્ છે.  

 
ગર્ાહક આંદોલન અને સમકાલીન પર્વાહોનો ઇિતહાસ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની 

મખુ્ ય લાક્ષિણકતાઓ અને ગર્ાહક અિધકારોનો પિરચય સલામતીનો અિધકાર, માિહતીનો અિધકાર 
પસદંગી કરવાનો અિધકાર, સનુાવણીનો અિધકાર, ફિરયાદ િનવારણ, ગર્ાહક અને િશક્ષણ પાયાની 
જ િરયાતો સતંોષવી અને આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો સમાવેશ કરતા ં પર્કરણો Ð િશક્ષણના 
અભ્ યાસકર્મમા ંસમજવા જ રી છે. સમજ સાથેનુ ંિશક્ષણ એ ચાવી છે.  
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આ પિુ  તકાથી િવ ાથીર્ઓમા ં વલણને લગતા પિરવતર્નો લાવવાનુ ંઅને પર્ોડકટ અન ે

સેવાઓ નૈિતક અન ે પયાર્વરણીય િવવેકબિુ થી વાપરવાનુ ં સામથ્ યર્ િવકસાવવાનુ ં પણ લ  ય 
રાખવામા ંઆ  યુ ંછે. પર્ોડકટ વાપરતી વખતે અને સેવાઓ મેળવતી વખતે તેમના અિધકારો અને 
જવાબદારીઓ જાણવામા ંપણ તેમને મદદ પ થાય છે. વધમુા,ં આ પુ  તક દેશ માટે વધારે સારા 
ભિવ  યના િનમાર્ણ તરફ અિભમખુ એવી તી  સભાનતા અને જીવનના કૌશ  યો િવકસાવવાનુ ંલ  ય 
રાખ ેછે.  

 
પરંપરાગત  યાખ્ યાન પધ્ ધિત ઉપરાતં, આ પુ તકથી ગર્ાહક િશક્ષણ અસરકારક રીતે અને 

રસપર્દ રીતે શીખવવાની સખં્ યાબધં રીતો દશાર્વી છે. સમ  યા ઉકેલ તકિનકો વી કે મનોમથંન 
હકારાત્મકતા તાલીમ, ભિૂમકા અિભનય, સમહૂ મલુાકાત, પર્ો કટ વકર્ , દર્  ય- ા  ય સાધનો, રમતો, 
સદંભર્ અને સશંોધન કૌશ  યો  અધ્ યયનની પર્િકર્યાનો ભાગ છે તેને કેન્ દર્િબંદુમા ંરાખલે છે.  

 
એવી પિરિ થિત શકય છે કે િવ ાથીર્ઓ ગર્ાહક અિધકારો અને જવાબદારીઓની િવભાવના 

અને હાલના સમયની ખરીદવેચાણ   યહૂરચના સમજવા માટે સપંણૂર્ રીતે સક્ષમ ન હોય અને 
તેમાનંા કેટલાક આવી હતાશા અને અસતં ુ  ટતાને કારણ ેગર્ાહક મડંળોમાથંી ટા થઇ જાય છતા ં
પણ, તેઓ તેમના જીવન દરિમયાન ગર્ાહક રહશેે. તેથી તેમને યોગ્ ય રીતે તાલીમ આપવી અને 
તેમને શાણા ખરીદકતાર્ બનવા પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજ રી છે. તેમને શાણા ગર્ાહક બનવાના તેમના 
જીવનભરના ઇિચ્ છત ધ્ યેયને હાસંલ કરાવવા તમારે, પર્ોડકટ પરીક્ષણ અને સલામતી ધોરણો, 
ગેરંટી અને વોરંટી કાડર્નુ ં કાળજીપવૂર્ક વાચન લેબલની ચકાસણી તે પર્ોડકટની ગણુવ ા અને 
ધોરણને અનુ પ ઉ૫યોગી માિહતી પરૂી પાડે છે કે કેમ  અને તે ગર્ાહકની જ િરયાત િનિ તપણે 
સતંોષે છે કે કેમ તેનુ ં િવ ાથીર્ઓ સમક્ષ પર્ત્ યક્ષ રીતે િનદશર્ન કરવા, ગરાહક  વૈિચ્છક સગંઠનો 
સાથે ગાઢ સબંધં  થાપવા પડશે.  

 
સાધારણ રીત ે િવ ાપનો પર્ત્ ય ે અને ખાસ કરીને ખા  પર્ોડકટના િવ ાપનો પર્ત્ યે 

િવ લષેણાત્ મક  અિભગમ િવકસાવવા માટે, આપને િવ ાથીર્ઓ વચ્ ચે  વ  થ ખા  ટેવો િવશે 
 યાપક જાગિૃત ઊભી કરવી પડશે. ગર્ાહક  વૈિચ્છક સગંઠનો, િવ ાપનોના અિભશય પર્ભાવને 
અંકુશમા ં રાખવા બીજા ગર્ાહક મડંળો સાથે તેમના અનભુવો અને તેમના ાનની વહેંચણીના 
બદલામા,ં આપને િનયિમત રીતે મદદ પણ કરી શકશે. જો કોઇ િવ ાથીર્ સભ્ ય, જુદી જુદી પર્ોડકટ 
અને સેવાઓના પર્દશર્નમા ં ભાગ લેવા ઇચ્ છે તો, િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્/ગર્ાહક  વૈિચ્ છક 
સગંઠન આવી મલુાકાતો ગોઠવવામા ંમદદ કરશે. ગર્ાહક મડંળ/ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્/ગર્ાહક  વૈિચ્ છક 
સગંઠન, મદુર્ણ અને વીજાણ ુમાધ્ યમ મારફત ેઅપાતા વાિણજિયક િવ ાપનોના અિતશય પર્ભાવ 
અને દબાણને અટકાવવા યવુા પેઢીને સક્ષમ બનાવવા પર્ ોતરી, વકતતૃ્ વ, િનબધં લેખન હિરફાઇ 
વા કાયર્કર્મો યોજી શકે. આવા પર્સગંો િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક સરુક્ષા કાયદા, નાગિરક અિધકારપતર્, 

ઇન્ ટરનેટ વેપાર/ઈ-કોમસર્ િવશે સગુર્ાહી પણ બનાવશે અને તેમને રચનાત્ મક અને િવ લેષણાત્ મક 
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ગર્ાહક બનાવશે. આ બાબત પર્ોડકટના ઉત્ પાદકો અને સેવાઓ પરૂી પાડનારને માલ અને 
સેવાઓની ગણુવ ા આંતરરા  ટર્ીય ધોરણો સધુી લઇ જવાની અને  પધાર્ત્ મક દરે પર્ાપ્ ય 
બનાવવાની ફરજ પાડશે.  

 
આથી, આ પુ  તક ગર્ાહક આંદોલન અને ગર્ાહક િશક્ષણને લગતી સામગર્ીમા ંએક મ ૂ  યવાન 

અને િકંમતી ઉમેરો છે. એમ કહવેામા ંમને સહજે પણ સકંોચ થતો નથી. તે િવ ાથીર્ઓ, િશક્ષકો, 
વેપારીઓ અને િવશાળ રીતે સામાન્ ય ગર્ાહકોને ખબૂ જ ઉપયોગી નીવડશે. શાળાઓ અને કોલેજોમા ં
ગર્ાહક મડંળો આયોિજત કરીને ગર્ાહક િશક્ષણ અને ગર્ાહક ક  યાણના ઉ ેશને સમિપર્ત હોય એવા 
તમામ લોકો માટે અને મડંળો સાથે સકંળાયેલા ગર્ાહક  વૈિચ્ છક સગંઠનો માટે હુ ંમાનુ ં  ંકે, લાબંા 
ગાળાએ મહ ા ધરાવે છે.  

 
ગણુવ ા સધુારણામા ંઅભ્ યાસ કર્મ સામગર્ીની સહષર્ સહાય કરનાર પર્ો. કે. વેંકટ રે ી, પવૂર્ 

હડે ઓફ િડપાટર્ મેન્ ટ ઓફ ઇંિગ્ લશ અને િપર્િન્ સપાલ, ી કૃ  ણદેવરાય યિુનવિસર્ટી, અનથંપરુમનો 
આભાર માનુ ંતેટલો ઓછો છે.  

 
સામગર્ીનુ ંએકતર્ીકરણ કરીને પર્કરણો લખવામા ંપોતાનો અંગત રસ અને સિં  ઠ પર્યાસો 

માટે ડો. ટી.િનરજા, એસોિસયેટ પર્ોફેસર, સસંાધન  યવ  થાપન અને ગર્ાહક િવ ાન િવભાગ, કોલેજ 
ઓફ હોમ સાયન્ સ, આંગર્ાઉ, હૈદરાબાદ અને હાલ ગર્ાહકોની બાબતોના નાયબ િનયામક તરીકેની 
ફરજો બજાવે છે તેમનો આભાર માનુ ં .ં આ હતે ુમાટે યોજાયેલી કાયર્શાળાઓ, ચચાર્સતર્ો, બેઠકો 
અને અન્ ય પરામશર્ કાયર્કર્મોમા ંકાયર્ન ધ લખીને તેનુ ંસપંાદન કરવા બદલ પણ હુ ંતેમનો આભારી 
.ં  

 
ભવંરલાલ 

સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો અ  અને નાગિરક  
પરુવઠા િવભાગ, આંધર્પર્દેશ અન ે

અધ્ યક્ષ, ગર્ાહક મડંળો પરની રા  ટર્ીય સિમિત. 
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એકમ-૧ 
પિરચય 

 

માળખુ:ં 
 

૧.૧ ગર્ાહક િશક્ષણ અધ્ યાપન  
૧.૨ અધ્ યાપન પ િતઓ 
 ૧.૨.૧ પર્ ો અને િવિશ  ટ કાય   
 ૧.૨.૨ પર્ો કટ વકર્ 
 ૧.૨.૩ પર્ોડકટ ચકાસણી અને મ ૂ  યાકંન  
 ૧.૨.૪ ભિૂમકા-અિભનય  
 ૧.૨.૫ રમતો  
 ૧.૨.૬ દર્  ય- ા  ય સાધનો 
 ૧.૨.૭ ગર્ાહક િશક્ષણમા ંકોમ્ પ્ યટુર 
 ૧.૨.૮ ઇન્ ટરનેટ  
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  ગર્ાહક િશક્ષણઃ 
 

 
 
 

િવ ાથીર્ઓને પર્ોડકટ અને સેવાઓ નૈિતક અને 
પયાર્વરણીય િવવેકબિુ પણૂર્ વપરાશ કરવા માટે 
િવ ાથીર્ઓનુ ંસં  કરણ કરે છે. 

 
પર્ોડકટ અને સેવાઓ વાપરતી વખતે િવ ાથીર્ઓને તેમના 
અિધકારો અને ફરજો જાણવામા ંમદદ કરે છે.  

 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણ એ એક એવી િચંતા છે  શાળા અભ્ યાસકર્મના બારણ ેટકોરા દઇ રહયુ ંછે. 
તમામ પર્બુ  લોકોને તેની જ િરયાતનો ખ્ યાલ આ  યો છે. િશક્ષણિવ ો પણ એ વાત કબલૂ કરવા 
લાગ્ યા છે કે આવા િહતસબંધંને શાળા અભ્ યાસકર્મમા ંયોગ્ ય  થાન મળવુ ંજોઇએ. ટેકનોલોજીના 
િવકાસથી બજારમા ંિવિવધ પર્કારના માલ અને સેવાઓનો ગજં ખડકાયો છે. આથી, બાળક પર્ોડકટ 
િવશે િનણર્ય કરવા પાયાનુ ં ાન અને કૌશ  ય ધરાવે તે અગત્ યનુ ંછે. ગર્ાહક િશક્ષણ બાળકોને આ 
ાન પરંુૂ પાડવામા ંમદદ કરે છે. બીજા શબ્ દોમા,ં ગર્ાહક િશક્ષણ એ આપણા સમાજના વધારે સારા 

ભાિવના િનમાર્ણલક્ષી િવ લષેણાત્ મક જાગિૃત અને જીવન કૌશ  યો િવકસાવે છે.  
 
 આવતીકાલના ગર્ાહકો, તેમની ખરીદીની ટેવોમા ંવધારે િવવેકબિુ યકુત, તેમના અિધકારો 
અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે વધારે જાણકાર બનવાનુ ં ફકત શાળાઓમા ંજ શીખશે. બાળક બૌિ ક 
િનણર્યો લઇને િવવેકબિુ યકુત ખરીદકતાર્ બનશે. નાથી, તે, િવ ાપન અથવા સમજાવટના 
પર્લોભનનો િશકાર બનતા અટકશે.  
 
 રા  ટર્ીય ગૌરવની લાગણીને ઉ ેજન આપવામા ંમદદ કરીને સજાગ અને સાવચેત િવ ાથીર્ 
ગર્ાહક રા  ટર્ના આંખ અને કાન બની શકે. એવુ ંકહવેાય છે. કે ગર્ાહક િશક્ષણ કોઇ  યિકતની ÕÕગર્ાહક 
આંખÕÕ ખોલવામા ંમદદ કરે છે, થી, એક સુ  ગર્ાહક પોતાના  યિકતગત િહતના દર્િ  ટકોણથી અને 
િવશાળ રીતે સમાજ અને દેશના િહતમા,ં પર્ોડકટનુ ંિવ લેષણાત્ મક અને પથૃ્ થક્કરણાત્ મક (critical 

& analytical) મ ૂ  યાકંન કરીને ખરીદી કરે છે.  

 યિકતને વધારે સારા ગર્ાહક બનાવવા ાન, 
વલણ અને કૌશ  ય પરૂા પાડે છે.  
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 શાળા કક્ષાએ ગર્ાહક િશક્ષણ, િવ ાથીર્ઓને તેમની 
જ િરયાતો પર્ત્ યે સભાન અને સાપેક્ષપણે મકુત અને કોઇના 
પર્ભાવરિહતપણે પર્ોડકટની પસદંગી કરવા સક્ષમ એવા જાણકાર 
અને બૌિ ક ગર્ાહક બનાવવાનુ ં િશક્ષણ આપવાનુ ં ધ્ યેય રાખે છે. 
આખરે ઉ રો ર અસરકારક અને કાયર્સાધક  પધાર્મા ં તેમજ 
 વ  થ અને ગર્ાહકોની જ િરયાતો અને ઇચ્ છાઓને અનુ પ હોય 
એવા યોગ્ ય સાચુ ંઉત્ પાદનમા ંપિરણમશે.  
 

 યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કામા ંભાર મકૂયા પર્માણે, હાિનકારક બજાર પર્ણાલીઓ અને જોખમી 
પર્ોડકટો પર્ત્ યે સૌથી વધ ુસવેંદનશીલ હોય તેવા તમામ જૂથો સધુી ગર્ાહક િશક્ષણ પહ ચવુ ંજોઇએ. તેમના 
માટે, ગર્ાહક િશક્ષણ, શોષણ સામે લડવા માટેના ાન અને કૌશ  ય સિુનિ ત કરે છે. છે  લા કેટલાક વષ થી, 
ટેકનોલોજીમા ં અભતૂપવૂર્ પિરવતર્નો આવતા રહયા છે. ખરીદીની નવી રીતો ઝડપથી િવકસી રહી છે. 
ઇન્ ટરનેટ મારફતે ખરીદી એ એક પર્થા બની ચકૂી છે. ઇલેકટર્ોિનકલી ચકૂવણીની શકયતાઓએ રોકડે 
ચકૂવણીનુ ં  થાન લીધુ ંછે. આ બદલાયેલા સજંોગોમા,ં નાણાકીય  યવ  થાપન નાની ઉંમરે શીખવુ ંપડે તેમ 
છે. આથી શાળા કક્ષાએ ગર્ાહક િશક્ષણ નીચેના મુ ાઓને ધ્યાનમા ંલેતા અિનવાયર્ બન્યુ ંછેઃ- 
 

 નવી પેઢીની બદલાતી જ િરયાતો  
 દેશની બદલાયેલી આિથર્ક અને ઔ ોિગક પિરિ  થિત  
 આકર્મક બજાર  યહૂરચનાઓ, ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનો 
 દેશના એવા ભાિવ નાગિરકો મને ÕÕખરાબ સેવાઓÕÕ અને ÕÕખરાબ પર્ોડકટોÕÕથી બચાવવા માટે 

પરૂતા િશિક્ષત બનાવવાના છે તેમને માટે વધ ુસારુ ગણુવ ાયકુત જીવન સિુનિ ત કરવુ.ં 
 

૧.૧ ગર્ાહક િશક્ષણ અધ્ યાપનઃ 
 

ગર્ાહક િશક્ષણમા ંિશક્ષકની ભિૂમકા અત્ યતં મહત્ વની હોય છે. િશક્ષકે ગર્ાહક િશક્ષણમા ં
અસરકારક બનવાના હતેથુી સમિુચત અધ્ યાપન પ િત પસદં કરવાની હોય છે. ગર્ાહક 
િશક્ષણના જુદા જુદા ધ્ યેયો અને િવષયના બહિુવધિવ ાશાખાકીય પર્કારોને કારણે ગર્ાહક 
િશક્ષણની અધ્ યાપન પર્ણાલી િનણાર્યક મહત્ વ ધરાવે છે. ગર્ાહક િશક્ષણ માતર્ ાનનુ ં
હ  તાતંરણ નથી પરંત ુગર્ાહકો મા ંપોતાની ભિૂમકા ભજવતા હોય તે સમાજના કૌશ  યો 
અને સમજનો િવકાસ છે. કોઇ  યિકત િશક્ષકને  સાભંળીને, પુ  તક વાચંીને અથવા િસ ાતં 
જાણીને કે વતર્નના અમકુ િનયમો ગોખીને જ માિહતગાર ગર્ાહક ન બની શકે. ગર્ાહક િશક્ષણ 
ાનની િનરંતર પર્િકર્યા અને દૈિનક જીવન પિરિ  થિતઓમા ંઆચરણમા ંલેવાના કૌશ  યો છે.  

 
 પર્વિૃતઓ ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંઆવ  યક અંગ છે. પર્વિૃતઓ અનભુવોને આત્ મસાત ્કરવા 
માટે અને અનભુવજન્ ય પર્માણ માટે સારી ગણાય પરંત ુમાતર્ પર્વિૃતઓ પરૂતી ન ગણાય. 
ગર્ાહક િશક્ષણમા ં આ ઉપરાતં સકં  પનાનુ ં ઘડતર કરવાનુ ં હોય છે. જવાબદાર ગર્ાહક 
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તરીકેના વતર્નનો અથર્ એવો પણ થાય કે નકકર િસ ાતંોથી માગર્દિશર્ત બનવુ.ં ગર્ાહકો 
પાસે સમાજના સામાિજક-આિથર્ક માળખાની  પ  ટ સમજ હોવી જોઇએ. 
 

 
 
 વળી, અિભગમ પણ નકકી કરવાનો રહ ેછે. ગર્ાહક િશક્ષણ ધધંા િવરોધી બને એવુ ં
જ રી નથી. અમેિરકન ગર્ાહક આંદોલનકતાર્ રા  ફ નેડરના મતં  ય અનસુાર ગર્ાહક િશક્ષણને  
સરંક્ષણાત્ મક અને િવધેયાત્ મક િશક્ષણ તરીકે જોવુ ંજોઇએ.  
 
 ÕÕસરંક્ષણાત્ મક પાસ ુિવ ાથીર્ઓને ખતરો િનવારવાનુ,ં પોતાના જ વતર્નનુ ંિવ લેષણ 
કરવાનુ ં અને રોિજંદા ગર્ાહક  યવહારોમા ં અસરકારક રીતે કામ લેવાનુ ં શીખવે છે. 
િવધેયાત્ મક પાસાઓથી િવ ાથીર્ઓ પોતાની જાતને જવાબદાર ગર્ાહક નાગિરકો તરીકે 
ગણવા તેમજ બજારમા ં  કોઇ િવક  પો હોઇ અથવા હોવા જોઇતા િવક  પો માટે સક્ષમ બને 
છે.ÕÕ 
 
 ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં કેન્ દર્િબંદુ અન્ ય પર્ત્ યેના વતર્ન અને સમ  યાઓના ઉકેલની ટેકિનકો 
છે. વણ કૌશ  યો, મનોમથંન, િવધેયાત્ મક દર્િ  ટકોણ, તાલીમ, ભિૂમકા, સમહૂકાયર્, સદંભર્ 
અને સશંોધન કૌશ  યો િશક્ષણની પર્િકર્યાનો ભાગ બને છે. આનો અથર્ એવો થાય કે 
પરંપરાગત  યાખ્ યાનની પછી પણ ગર્ાહક િશક્ષણના અધ્ યાપનની એવી અનેક પ િતઓ છે 
ઘણી વધ ુ અસરકારક અને રસપર્દ છે. સૌથી વધ ુ વખત વપરાતી પ િતઓ નીચે 
જણાવવામા ંઆવી છે:- 
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૧.૨ અધ્ યાપન પ િતઓ: 
૧.૨.૧ પર્ ો અન ેિવશષે કાય : 
 પર્ ો િવ ાથીર્ઓએ માિહતીની સમજ મેળવી કે કેમ અથવા માિહતીને માતર્ વાચંી કે 
સાભંળી જ છે તેની કસોટી પે કામ કરે છે. 
 
 પર્ ોનો ઉપયોગ સાપંર્ત ાન અને સમજ નકકી કરવાના સાધન તરીકે કરવો 
જોઇએ; અથવા તો તેમની પોતાની વતર્ણકૂ અને અિભગમોથી પોતાની જાતને પર્િતિબંિબત 
કરવા માગેના ઉિ પક તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 
 
 ઉદાહરણ તરીકે, િવ ાથીર્ઓને વોકમેન કે સીડી પ્ લેયર વી મ ઘી વ  ત ુખરીદતી 
વખતે ગર્ાહકે અનભુવવી પડતી સમ  યાઓનો પિરચય આપતા પાઠનો એક ભાગ મળે છે. 
આવા પર્ ો ઉ ભવે : શુ ંઆ વ  ત ુસારી ગણુવ ાની છે ? શુ ંતેની િકંમત યોગ્ ય છે ? પછી 
િવ ાથીર્ને મળતી ચોકકસ કામગીરીમા ંવોકમેન/સીડી પ્ લેયર ખરીદવાનુ ં કોઇ આયોજન 
કરવાની ક  પના કરવાનો સમાવેશ થાય. તમે કયા પાસા શોધી કાઢો છો? તે કામગીરી 
બાદ, આવી પર્ોડકટો પર કઇ રીતે  પિરક્ષણ કરી શકાય અને ગર્ાહક સગંઠનોએ શા માટે 
પિરક્ષણ કરવુ ંજોઇએ અને આવી પર્ોડકટ સેવાઓ િવશે પિરક્ષણ શા માટે કરવા જોઇએ તે 
સમજાવી શકાય.  
 

૧.૨.૨ પર્ો કટ કાયર્ : 
 પસદં કરેલા િવષય પર અભ્ યાસ કરતા અથવા મોજણી હાથ ધરતા હોય તે 
િવ ાથીર્ઓના જૂથની પર્વિૃત તરીકે આની  યાખ્ યા કરી શકાય. 
 
 િશક્ષક માગર્દશર્ક, સલાહકાર અથવા સકંલનકતાર્ તરીકે કામ કરી શકે. િવ ાથીર્ઓ 
ઓછે-વ ે અંશે  વતતંર્ રીતે કામ કરીને પોતાની જાતે અનભુવ મેળવે છે. પર્ો કટમા ં
ત્ વિરત પર્ત્ યક્ષ ઉપયોગનો ફાયદો રહલેો છે.  
 
 પસદં કરેલો િવષય િવ ાથીર્વગર્ને પર્ત્ યક્ષ રીતે  પશર્તો હોવો જોઇએ (દા.ત. ફર્ીજ 
અથવા વોિશંગ મશીનને બદલ ેસાયકલ, બટૂ,  કૂલ બેગ, ઠંડા પીણા િવ.) પર્ો કટ હાથ 
ધરવા માટેના કેટલાક કારણો  પ  ટ રીતે નકકી હોવા જોઇએ. િવષય િવ  તતૃ અને િવશાળ 
હોવાને બદલે સીિમત અને કેિન્ દર્ત હોવો જોઇએ. (ઉદાહરણ તરીકે, જો િવષય િવ ાપનને 
લગતો હોય તો બટૂ અથવા િજન્ સ પેન્ ટ વી કોઇ િનિ ત પર્ોડકટ િવશે કામ કરવુ.ં) 
અનવુતીર્ કાયર્વાહી (follow-up) પણ હાથ ધરવી જોઇએ. અહવેાલ અને અન્ ય પિરણામોને 
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પર્દશર્નમા ંસાથે મકૂી શકાય.  

 
 પર્ો કટ કાયર્મા ંખાસ કરીને, િવ ાથીર્ઓને તેમના પર્ો કટ અનભુવોમાથંી તેમના 
પોતાના િન  કષર્ કાઢવાની/તારણો રજૂ કરવામા ં િશક્ષકો તરફથી િવિશ  ટ કૌશ  યોની જ ર 
પડે છે.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણના આંતરિવ ાશાખાકીય પર્કારને ધ્ યાનમા ં રાખીને, પર્ો કટ કાયર્ 
િશક્ષકોને જુદી જુદી િવ ાશાખાઓમાથંી એકિતર્ત કરીને એક િવશાળ જૂથામા ંલાવવાની એક 
આદશર્ પધ્ ધિત છે.  
 

૧.૨.૩ પર્ોડકટ ચકાસણી અને મ ૂ  યાકંન : 
 ગર્ાહક ારા થતી ખરીદી ઉપર જાહરેાત ારા તેમજ પેકેિજંગ, સામાિજક દબાણ, 
 યિકતગત મ ૂ  યો અને બીજી ઘણી બધી રીતે પર્ભાવ પડતો હોય છે. 

 

 
 
 પર્ોડકટની ચકાસણીથી આવા પર્ભાવો અને પર્ોડકટનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવા માટેના વધ ુ
તાિકર્ક અિભગમ માટેનુ ંજ િરયાત પર્ત્ યે િવ ાથીર્ઓની જાગિૃતઓ વધે છે. 
 
 આવી કોઇ પર્વિૃતમા ંઅમકુ જાણીતી પર્ોડકટને મકૂીને તેનુ ંમ ૂ  યાકંન કરવાના હતેથુી 
તેની સાથોસાથ િવક  પો મકૂવા સહલેા છે. તેમ છતા ંસ  તી પર્ોડકટને વળગી રહવેાનુ ંયાદ 
રાખવુ ંખબૂ મહત્ વનુ ં છે. સરખામણીમા ંવધ ુસહલેી બનશે અને તેમાથંી મળતો પાઠ વધ ુ
અસરકારક બનશે. ઉદાહરણ તરીકે બર્ાન્ ડનુ ંનામ પાવીને િવ ાથીર્ઓને કોઇ પીણુ ંપીવા 
દો. આવા તલુનાત્ મક પરીક્ષણથી જાહરેાત પર્ત્ યે અને િનકટના વતુર્ળોથી પર્ોડકટ પર પડતા ં
પર્ભાવો પર્ત્ યે િવ ાથીર્ઓની જાગિૃત વધે છે.  
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૧.૨.૪ ભિૂમકા અિભનય :  
 

 કોઇ ભિૂમકા ભજવવી તે ગર્ાહક િશક્ષણમા ંઅિતસફળ ટેકિનક છે અને ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં
એક મ ૂ  યવાન સાધન બની શકે તેમ છે. વગર્ખડંમા ંગર્ાહક સમ  યાઓ ઊભી કરીને તેની 
તપાસણી કરી શકાય. આમાનંા સહભાગીઓને કોઇ પિરિ  થિત રજૂ કરીને તેમને ભજવવાની 
ભિૂમકાનુ ંસિંક્ષપ્ ત વણર્ન આપવામા ંઆવે છે. સહભાગીઓએ ભજવવાની ભિૂમકા કોઇ પણ 
પવૂર્તૈયારી વગર ભજવે છે અને તેમને વધ ુપડતા ંઅિભનય વગર પણ તેમની ભિૂમકાનો 
આનદં માણવા માટે પર્ોત્ સાિહત કરવામા ંઆવે છે. ોતાઓ િવવેચક તરીકેની ભિૂમકાઓ 
ભજવે છે. ોતાગણના સભ્ યો  મુ ા પર ચચાર્ થતી હોય તે મુ ાઓ ન ધીને પોતાના 
પર્ત્ યાઘાતો દશાર્વે છે. તેમને દરેક ભિૂમકા તેમની જાતે ભજવવાની ક  પના કરવા માટે અને 
આપેલી પિરિ  થિતમા ં તેઓ કઇ રીતે પર્ત્ યાઘાત આપશે તેવો િવચાર કરવાનુ ંપર્ોત્ સાહન 
આપવામા ંઆવે છે. સતર્ના અંતે ોતાગણના સભ્ યોને તેમના મતં  યો રજૂ કરવા માટે 
આમતંર્ણ આપવામા ંઆવે છે.  
 
 ભિૂમકા ભજવવામા ંસપંણૂર્ આયોજનની જ ર પડે છે અને િશક્ષકે શોધવામા ંઆવતા 
િવષયવ  ત ુપર અગાઉથી માગર્દશર્ન પ ૂ  પાડવુ ંજોઇએ. 
 
 ભિૂમકા ભજવવા માટે ઘણી વખત ખરીદનાર અને વેચનાર વચ્ ચે  લેવડદેવડમા ં
થતી ફિરયાદોનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે છે. ખામીયકુત પર્ોડકટ િવશેની ફિરયાદોના 
સબંધંમા ંસહભાગીઓને ગર્ાહક તરીકેના પોતાના હકો િવશે માિહતી મળે છે તેટલુ ંજ નહીં 
પરંત ુતેઓ પોતાના કેસમા ંદલીલ કરતા પણ શીખ ેછે. 
 

૧.૨.૫ રમતો : 
 કેટલીક ગર્ાહક રમતો પણ રજૂ કરી શકાય. આમા ં ફાયદો એ છે કે િવ ાથીર્ વગર્ 
રમતા ં રમતા ંશીખ ે છે. આવી રમતો ખાસ કરીને ૧ર વષર્ની ઉંમર સધુીના બાળકો માટે 
અનકૂુળ પડે છે. આનો ગેરફાયદો એ છે કે તેમા ંએક સમયે િવ ાથીર્વગર્નુ ંમાતર્ નાનુ ંજૂથ 
રમી શકે.  
 

૧.૨.૬ દર્ ય ા  ય સાધનો : 
 દર્  ય ા  યથી કોઇ ચોકકસ બાબતની ચચાર્ માટે અથવા તેની પર્  તાવના માટે 
આધાર પરૂો પાડી શકાય. ગર્ાહક સગંઠનોએ અથવા બીજી સં  થાઓએ તૈયાર કરેલા તમામ 
પર્કારના દર્  ય ાવ ્ય,  ટેલીિવઝન કાયર્કર્મો,  લાઇડ શો અથવા િફ  મોનો ઉપયોગ િશક્ષક 
પોતાના મનમા ંસમગર્ ઉ ેશ રાખે ત્ યા ંસધુી કરી શકાય.  
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૧.૨.૭ ગર્ાહક િશક્ષણમા ંકોમ્ પ્ યટુર : 
 કોમ્ પ્ યટુર ગર્ાહક િશક્ષણનુ ં અિભન્ ન અંગ બન્ યુ ં છે. રમતો ઉપરાતં, પયાર્વરણ, 
આરોગ્ ય વગેરે વા િવષયવ  ત ુપર બીજા કાયર્કર્મો તૈયાર થયેલા છે. ફલોપી અથવા સીડી 
રોમથી, િવ ાથીર્ઓ પર્ ોનો જવાબ આપીને સમ  યા િવશેની જાણકારી મેળવી શકે છે. 
 
૧.૨.૮ ઇન્ ટરનેટ : 
 ખબૂ જ નજીકના ભિવ  યમા ંઇન્ ટરનેટ ગર્ાહક િશક્ષણમા ંમહત્ વની ભિૂમકા ભજવશે. 
 વીડીશ ગર્ાહક એજન્ સીએ ખોરાક, અન્ ય સગવડ વગેરે વા પર્ ો સાથે  વિનભર્ર કઇ રીતે 
બનવુ ંતે િવશેની પુ  કળ માિહતી ધરાવતુ ંમોટી વયના િવ ાથીર્ઓ માટેનુ ંસામિયક શ  કયુર્ં 
છે. 
 
 યનુાઇટેડ  ટેટસનુ ં ગર્ાહક સગંઠન રમતો, ઉખાણા ં અને પાર  પિરક પર્િતિકર્યા 
ધરાવતા પર્ો કટ સાથેનુ ંબાળસામિયક Õિઝલોન્ સÕÕ શ  કયુર્ છે. તેને ÕÕજુિનયર નેટÕÕ કહવેામા ં
આવે છે અને તે યનુાઇટેડ  ટેટ્સના િવશાળ િવ ાથીર્વગર્ના સામિયકોમા ં વેપારીકરણ 
વગરના િવષયવ  તવુાળી સરુિક્ષત ઓનલાઇન સેવા છે. 
  
 ડેન્ માકર્મા ં ÕÕયગં કન્ ઝયમુર ઓન ધ ઇન્ ટરનેટÕÕ નામના એક પર્ો કટનુ ં િનમાર્ણ 
કરવામા ંઆ  યુ ંછે. નેશનલ કન્ ઝયિુમન  એજન્ સીએ પર  પર વાતાર્લાપ ધરાવતી કથા ેણી 
તૈયાર કરેલી છે મા ં કન્ ઝયમુર એજન્ સી િવશેની માિહતી અને ઇન્ ટરનેટ પરની આને 
લગતી બીજી સાઇટો શોધવા માટે િવ ાથીર્ઓને ÕÕફરજÕÕ પાડવામા ંઆવે છે.  
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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    એકમ-ર 
ગર્ાહક આંદોલન 
 
માળખુ ં
૨.૦ િશક્ષણના ઉ ેશો 
૨.૧  ઇિતહાસ 
૨.૨  ગર્ાહક આંદોલનનો પર્થમ યગુ 
૨.૩  ગર્ાહક આંદોલનનો િ તીય યગુ 
૨.૪  ગર્ાહક આંદોલનનો તતૃીય યગુ  
૨.૫  કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલનો ઉ ભવ  
૨.૬  ભારતમા ંગર્ાહક આંદોલન  
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૨.૮  મહત્ વની સકં  પનાઓ  
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ર.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશોઃ 
 એકમનો હતે ુિવ ાથીર્ઓને, -  
 ગર્ાહક આંદોલનના ઉ ભવની સમજ આપવાનો છે.  
 સમાજના ક  યાણ માટે આંદોલન પાર પાડવાની તેમની જવાબદારીનુ ંભાન કરાવવાનો છે.  
 

૨.૧ ઈિતહાસઃ 
  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 ભેળસેળની 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  જૂના કરાર (Old testament), હમરુાબીના કાયદામા ંઅને ભારતના પર્ાચીન કાયદાઓમા ં
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 



 

Teachers’ Reference Book Part-I 

18
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. 
 

૨.૨  ગર્ાહક આંદોલનનો પર્થમ યગુઃ 
 અમેિરકામા ંથયેલ ઔ ોગીકરણથી ઘણા બધા લાભ 
થયા. પરંત ુતેમા ંપણ નબળા પાસા હતા. યનુાઇટેડ  ટેટ્સ 
ઓફ અમેિરકામા ંથયેલા ગર્ાહક આંદોલનના પર્થમ મોજામા ં
ખાસ કરીને બે નકારાત્ મક પાસાનો મોટો િહ  સો હતોઃ પહલેી 
સમ  યા-િવિવધ બજારોમા  પધાર્નુ ં યોગ્ ય પર્માણ પર્ાપ્ ત  
કરવાને લગતી હતી. બીજી સમ  યા-  થાિનક બજારને બદલે 
રા  ટર્ીય  તરની બજારમા ં વેચવામા ં આવતા માલની 
સલામતી અને ગણુવ ાને લગતી હતી. જો કે બર્ાન્ ડેડ 
માલના મોટા ભાગના ઉત્ પાદકો પોતાનુ ંનામ ઉચ્ ચ ગણુવ ા સાથે સાકંળવા માટે સભાન હતા. તેમ 
છતા ંતેમાનંા અમકુ ઉત્ પાદકો ગર્ાહક ક  યાણને અવગણતા. 
 

 મિહલા અને બાળમજૂરોનુ ંરક્ષણ કરવા માટેના, કરવેરા સધુારા અને ખાસ કરીને ગર્ાહકોના 
અિધકારોનુ ંરક્ષણ કરતા કાયદા માટે ટર્  ટની રચના કરવામા ંઆવી, તેના માટે પગલા લેવાયા. 
અને જનમત પણ લવેાયો. સન ૧૮૮૭મા,ં રે  વે અને ર  તા ઉ ોગનુ ં િનયમન કરવા માટે એક 
 વાયત િનયતંર્ક એજન્ સીઓ માટે ઉદાહરણ પરંુૂ પાડીને ઇન્ ટર  ટેટ કોમસર્ કિમશનની  થાપના 
કરવામા ંઆવી અને સન ૧૮૯૪મા ંપર્ોડકટનુ ં િનયમન કરવા માટે ફેડરલ ટેર્ડ કિમશનની  થાપના 
કરવામા ંઆવી. સન ૧૮૬૫મા,ં રોગી પશઓુ અને બતકોની આયાત પરને ગેરકાયદે ઠરાવવા માટે  
ફેડરલ લો પસાર કરવામા ંઆ  યો. સન ૧૮૪૮મા,ં યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકામા ંવેચવામા ં
આવતા નકલી, દૂિષત અને વાસી ઔષધોના સબંધંમા ંઇમ્ પોટર્ ડર્ગ્ સ એકટ પસાર કરવામા ંઆ  યો.  

 

 શુ  ખોરાક અને ઔષધ અિધિનયમ તેમજ માસ ચકાસણી અિધિનયમ પસાર થવાની સાથે 
સન ૧૯૦૬મા ં ભેળસેળ િવરોધી આંદોલનના પર્યાસો પરાકા  ઠાએ પહ ચ્ યા. આ તમામ કાયદાઓ 
માતર્ એક જ  યિકત – ડો. હાવેર્ ડબ  ય ુવીલીના પર્યાસોને આભારી હતા.  સન ૧૮૮૩મા ં કૃિષ 
િવભાગના રસાયણ પર્ભાગના વડા બન્ યા. પોતાના રસાયણશા  તર્ીઓના તારણોને આધારે તેમણે 
અમેિરકન અ  પરુવઠામા ં રહલેા જોખમોને ખુ  લા પાડવાનો પર્યાસ કય . સન ૧૯૦૩મા ં તેમણે 
યવુાન  વયસેંવકોની એક ÕÕપોઇઝન  કવોડÕÕ બનાવી. વીલીના પર્યાસોને ઘણા બધા નાગિરકો 
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મા ં ખાસ કરીને મિહલાઓથી બનેલા જૂથોનુ ં સમથર્ન મ યુ.ં નેશનલ કન્ ઝયમુર લીગની 
 થાપના કરવામ આવી. નો મખુ્ ય હતે ુ ચોકકસ પર્કારનો બિહ  કાર કરીને મિહલાઓ અને 
બાળકોની કામગીરીની પિરિ  થિતમા ંસધુારણા લાવવાનો હતો. આ લડાઇમા ંઅમેિરકન મેિડકલ 
એસોિસએશન પણ જોડાયુ.ં આમ, યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકામા ંગર્ાહક ચેતનાનુ ંપર્થમ મોજુ 
 યાપક ધોરણે ગિતશીલ આંદોલનના ભાગ પ હત ુ.ં 

   
૨.૩ ગર્ાહક આંદોલનનો િ તીય યગુઃ 
 ગર્ાહક આંદોલનનો પર્થમ યગુ સન ૧૯૧૦ના દાયકામા ંસમાપ્ ત થયો. તે યગુ ઔ ોિગક 
કર્ાિંતના પર્ારંિભક તબકકાઓ ારા પિરણમેલ ધરખમ પિરવતર્નોનો 
એક ફણગો હતો. સન ૧૯૨૦ અને સન ૧૯૩૦નો સમયગાળો ગર્ાહક 
આંદલનના િ તીય યગુ તરીકે ગણાય છે અને તેને ઔ ોિગક કર્ાિંતની 
 યાપક બનતી અસરના પર્િતભાવના પમા ંસમજી શકાય છે. ગર્ાહક 
આંદોલનનો િ તીય યગુ ફેકટરીઓ અને વાહન  યવહાર તતંર્થી પણ 
આગળ વધે છે.  પોતે જ વપરાશનુ ં કે્ષતર્ છે.  ટેટ તરફથી મળેલી 
નાણાકીય સહાયથી ÕÕકન્ ઝયમુર િરસચર્ ઇન્ કોપ રેશનÕÕની રચના 
કરવામા ંઆવી અને પર્ોડકટ ચકાસણી તેમજ તેને લગતી માિહતીના 
પર્સારની શ આત થઇ. અમેિરકાના ગર્ાહક આંદોલનના િ તીય યગુમા ં
ગર્ાહક સઘંોની  થાપના અત્ યતં મહત્ વની ઘટના ગણાય. એ જ સમયે ઉ ભવેલા સીમાિચહન પ 
બીજા િવકાસમા ંસમવાયી સરકારમા ંગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વ પરંુૂ પાડવાના પર્યાસનો સમાવેશ થાય છે. 
નેશનલ િરકવરી એડિમિન  ટેર્શન (NRA) ની અંદરની કન્ ઝયમુર એડવાઈઝરી બોડર્ અને કૃિષ 
િવભાગ હઠેળની કન્ ઝયમુર કાઉિન્ સલથી ગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વ માટે આવી જ તક પરૂી પાડવામા ં
આવી. બે િવ યુ ો વચ્ ચે ખોરાક અન ેઔષધના કે્ષતર્મા ંકર્મશઃ અનેક કાયદાઓ થયા. ડ એન્ ડ 
ડર્ગ એકટ, ૧૯૦૬ને બદલે ફેડરલ ડ, ડર્ગ એન્ ડ કો  મેિ  ટકસ એકટ, ૧૯૩૮મા ંઅમલમા ંઆ  યો. સન 
૧૯૩૮મા ં ફેડરલ ટેર્ડ કિમશન એકટ, ૧૯૧૪મા ંમહત્ વનો સધુારો કરવામા ંઆ  યો. મા ંગેરવાજબી 
પર્થાઓ ઉપરાતં છેતરિપંડીયકુત પર્થાઓનુ ં િનયમન કરવા માટે ફેડરલ ટેર્ડ કિમશનને સ ા 
આપવામા ંઆવી. આ સધુારાની અસરથી ફેડરલ ટેર્ડ કિમશનને ખચાર્ળ િવ ાપનો સિહત હાિનકારક 
વેપારપર્થાઓની બાબતમા ંિવશાળ પર્માણમા ંહકૂમત આપવામા ંઆવી.  
 

૨.૪ ગર્ાહક આંદોલનનો તતૃીય યગુઃ 
 િ તીય િવ યુ  પછીનો દાયકો ગર્ાહક આંદોલન સિહતના કોઇપણ 
પર્કારના સામાિજક પર્િતકાર માટે આવકાયર્ ન હતો. તેમ છતા ંસન ૧૯૪૬ અને 
૧૯૫૬ વચ્ ચેના ગાવાને પિરણામે ભાવવધારાને લીધે નવી જાતની અને 
ટેકનોલોજીયકુત જિટલ પર્ોડકટોમાથંી પસદંગી કરવાનુ ં ગર્ાહકો માટે અત્ યતં 
મુ કેલ બન્યુ.ં રા  ફ નેડરનુ ંનામ અમેિરકન ગર્ાહક આંદોલનનો લગભગ પયાર્ય 

 
કન્ ઝયમુર ગુ  
રા  ફ નેડર 
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બની ગયુ.ં રા  ફ નેડરે  રા  ટર્ીય ધારાસભાની સનુાવણીમા ં પર્માણ ન આપ્ યુ ં ત્ યા ં સધુી 
લગભગ એક દાયકાથી વધ ુસમય સધુી વાહન  યવહાર સલામતીનો મુ ો અત્ યતં ઠંડો રહયો. અને 
ત્ યાર બાદ એવુ ંઅચાનક પર્ગટ થયુ ં કે જનરલ મોટસર્ નેડર પર જાસસૂી કરત ુ ંહત;ુ જો કે એકાદ 
િચંિતત  યિકત પણ િવ ના સૌથી મોટા કોપ રેશનો સામે િવજયી થઇ શકે છે એવુ ં નેડરે 
પર્િતપાિદત કરી દીધુ ંહોવા છતા ંપણ તેણે ÕÕસેન્ ટર ફોર ધ  ટડી ઓફ િર  પોિન્ સવ લોÕÕની  થાપના 
કરીને તેની પી કામગીરી (ગેરીલા ઓપરેશન)નુ ંસં  થાકરણ કરવાની શ આત કરી. આ કેન્ દર્ 
નેડરના ગેરીલાઓ ( પી રીતે દરોડા પાડનારાઓ), ખાસ કરીને,  આદશર્વાદી િવ ાથીર્ઓ 
પોતાનો ઉનાળો વોિશંગ્ ટન ડી.સી.મા ંગાળતા તેમને માટે એક મચંની ગરજ સારત ુ.ં પી રીતે 
દરોડા પાડનારાઓ ફેડરલ ટેર્ડ કિમશન, ઇન્ ટર  ટેટ કોમસર્ કિમશન અને ડ એન્ ડ ડર્ગ્ સ 
એડિમિન  ટેર્શન વી સમવાયી (ફેડરલ) એજન્ સીઓ પર અચાનક જ તટૂી પડતા. તેમનુ ંઅિભયાન 
આ પર્કારની િનયતંર્ક અને તકેદારી સં  થાઓ કેટલે અંશે ઘોર બેદરકાર છે તેનુ ંઅથવા તેમણે  
બાબતનુ ંિનયમન કરવાનુ ંહોય તે િહતના જ હાથા આવી સં  થાઓ બનતી હોય તેનુ ંદ  તાવેજીકરણ 
કરવા માટેનુ ંહતુ.ં નેડર અને તેના સાથીદારો િબલકુલ પી રીતે પર્હાર કરીને િવરોધપક્ષોનુ ંધ્ યાન 
અવળી િદશામા ં દોરીને, વધ ુ િવવેકબિુ યકુત ગર્ાહકવાદીઓ, ખાસ કરીને ક ગેર્સના અસખં્ ય 
ગર્ાહકતરફી સભ્ યો મહત્ વના ગર્ાહક કાયદાઓ ેણીબ  રીતે પસાર કરાવવામા ંસફળ રહયા.  
 

 પર્મખુ જહોન એફ. કેનેડીએ ક ગેર્સને આપેલો ÕÕગર્ાહક સદેંશÕÕ યનુાઇટેડ  ટેટ્સમા ંગર્ાહક 
આંદોલનના તતૃીય યગુ માટે એક અનકૂુળ આરંભિબંદુ તરીકેનો હતે ુ સારે છે. ગર્ાહક સરુક્ષાના 
િવષય પરનો પર્થમ સદેંશો તા.૧૫મી માચર્, ૧૯૬૨ના રોજ આપવામા ંઆ  યો. તેમા ંપર્મખુ િમ. 
જહોન એફ. કેનેડીએ ગર્ાહક નીિતના ઘડતરમા ંસરકરે (૧) સલામતી, (ર) માિહતી, (૩) િવિવધ 
પર્ોડકટો અને સેવાઓની  પધાર્ત્ મક િકંમતે પસદંગી, અને (૪) વાજબી અને ન્ યાયી સનુાવણીના 
અિધકારો સિહત ગર્ાહક અિધકાર િવધેયકની ખલુાસાવાર જાહરેાત કરી.  
 

૨.૫ કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલનો ઉ ભવઃ 
  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. 
 

૨.૬ ભારતમા ંગર્ાહક આંદોલનઃ 
 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. 
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 આપણે એવુ ંઅવ  યપણે કહી શકીએ કે ભારતમા ં ગર્ાહક આંદોલનનો યગુ શ  થઇ 
ચકૂયો છે. સન ૧૯૬૫મા ં૧૦થી પણ ઓછા ગર્ાહક સગંઠનોથી શ આત થઇ અને સન ૧૯૯૬ સધુીમા ં
સમગર્ દેશમા ં૯૦૦થી પણ વધ ુગર્ાહક સગંઠનોની  થાપના થઇ ચકૂી હતી. સમગર્ િવ મા ંકોઇ પણ 
દેશમાનંા ગર્ાહક સગંઠનોની સૌથી વધ ુસખં્ યા ભારતમા ંછે.  

 

૨.૭ યરુોપ અને એિશયામા ંગર્ાહક આંદોલનઃ 
 

યરુોપ 

 

 ઇન ્ ગલેન્ ડમા ંગર્ાહક આંદોલનની શ આત ખરા અથર્મા ંકહીએ તો બીજા િવ યુ  પછી જ 
થઇ. સામાન્ ય કાયદાથી ગર્ાહકોને આકર્મક વેચાણ, ઠગાઇ અને વચનભગંની િવ  રક્ષણ 
આપવામા ંઆવતુ.ં સન ૧૯૨૫મા ંગર્ાહકોના િહતોની જાગિૃતમા ંયનુાઇટેડ િકંગ્ ડમમા ંિબર્ટીશ નેશનલ 
 ટાન્ ડડર્ ઇન્  ટીટયટેુ મહત્ વનો ભાગ ભજ  યો. ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવાના હતેથુી ઘણા બધા ગર્ાહક 
સામિયકો અને ખરીદકતાર્ માગર્દિશર્કાઓનુ ં પર્કાશન કરવામા ં આવતુ.ં અિનચ્છનીય તેમ જ 
ખામીયકુત પર્ોડકટો જાહરે કરવા માટે ગર્ાહક સગંઠનો અિ  તત્ વમા ં આ  યા. સમયાતંરે, ગર્ાહક 
સગંઠનો અન્ ય દેશોમા ંપણ આકાર લેવા લાગ્ યા. સન ૧૯૬૦ પહલેા, યરુોપમા ંતર્ણ મોટા સગંઠનો : 
નેધરલેન્ ડમા ં ÕÕકન્ ઝયિુમન િતહને્ દÕÕ  બેિ  જયમમા ં ÕÕયિુનયન બે  જ દ કન્ ઝયમેુચ્ યોસર્ÕÕ (  હવે 
ÕÕએસોિસયેશન દ કન્ ઝયમુેચ્ યોસર્ÕÕ છે.) અને ફર્ાન્ સમા ં ÕÕયિુનયન ફેડરેલ દ લા કોન્ સોમેશનÕÕની 
 થાપના થઇ ચકૂી હતી. આ તમામ સગંઠનોએ પોતે પિરક્ષણ કરેલી પર્ોડકટો પરના અહવેાલો 
સિહત ગર્ાહકો માટે અને ગર્ાહકો િવશે માિહતી પર્કાિશત કરવાનુ ંશ  કયુર્ં.  

 

 
 

 આ જ પર્કારની ગર્ાહક જાગિૃત નેધરલેન્ ડમા ંપણ સન ૧૯૨૬મા ંજોવા મળેલી. સન ૧૯૪૭ 
અને ૧૯૫૭ વચ્ ચેના સમયગાળા દરિમયાન ડેન્ માકર્ , ફેડરલ િરપિબ્ લક ઓફ જમર્ની, િ  વત્ ઝરલેન્ ડ, 
જાપાન, કેન્ યા, ફર્ાન્ સ, હગેંરી, ઇટાલી, કેનેડા અને બેિ  જયમમા ંગર્ાહક કર્ાિંતનો ઉદય થયો. આ 
દેશોમાનંા ગર્ાહકો તરફી શ  થયેલા અખબારી અિભયાનોએ ગર્ાહકવાદની િવભાવનાનુ ં િનમાર્ણ 
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કરવામા ંમહત્ વનો ભાગ ભજ  યો. આ દેશોમાનંા મિહલા સગંઠનો ગર્ાહક જાગિૃતનો મખુ્ ય  તભં 
બનેલ છે.  વતતંર્ ગર્ાહક સગંઠનો ધરાવવામા ંપિ મ યરુોપમા ંપોલેન્ ડ પર્થમ દેશ હતો.  

 

 યરુોપમા ંગર્ાહક સરુક્ષાની પધ્ ધિત યનુાઇટેડ  ટેટ્સના અનભુવો સાથે ન ધપાતર્ રીતે મળતી 
આવે છે. બનેં ખડંોના ઔ ોિગક રા  ટર્ો બર્ાન્ ડનેઇમના િવ ાપનનો પર્સાર કરતા મા ંઅ  અને 
ઔષધના પેકેિજંગ અને તેમાનંી શુ તાની એ જ સમ  યાઓનો સામનો કરવો પડતો. બર્ાન્ ડ નામ 
ારા પર્ોડકટના પિરક્ષણોના પિરણામોથી ગર્ાહકોને સહાય કરવાનો િવચાર બીજા િવ યુ  પછી 
એટલાિન્ ટક પાર કરી ગયો. ગેર્ટ િબર્ટન, નેધરલેન્ ડ અને બેિ  જયમથી શ  કરીને  કેન્ ડેનેિવયન દેશો. 
ઓિ  ટર્યા, પિ મ જમર્ની અને ફર્ાન્ સ સધુી િવ  તરીને ત્ યાર બાદ ઓ  ટેર્િલયા, જાપાન અને ઇઝરાયેલ 
સધુી આ િવચાર પહ ચ્ યો. 
 

 જયારે યનુાઇટેડ  ટેટ્સ, કેનેડા અને ઓ  ટેર્િલયા િબન-સરકારી ગર્ાહક જૂથો ધરાવે છે અને 
લગભગ તમામ યરુોિપયન દેશોમા ંગર્ાહકવાદ પાયાના  તરની સામાિજક ચળવળ તરીકે અિ  તત્ વ 
ધરાવે છે. મા,ં ગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વને ન ધપાતર્ સરકારી સહાય હોય છે.  વીડન, નોવેર્, ડેન્ માકર્ 
અનેિફનલને્ ડમા ં  થાિપત ÕÕગર્ાહક લોકપાલÕÕ કદાચ ગર્ાહક ફિરયાદોના ઉકેલના ઉચ્ ચ  તરીય 
સરકારી સં  થાકરણના સૌથી મોટા દેખીતા દર્  ટાતંો છે. લોકપાલ સાધારણ રીતે સરકારી અિધકારી 
હોય છે. યનુાઇટેડ િકંગ્ ડમમા,ં નેશનલ કાઉિન્ સલ પોતાની હિેસયતનો પર્ભાવ ઊભો કરવા માટે 
પર્ચાર અને સશંોધનના સયંોજનનો ઉપયોગ કરીને રા  ટર્ીય  તરની સરકારમા ં ÕÕગર્ાહક એડવોકેટÕÕ 
તરીકે કામ કરે છે. નેધરલેન્ ડમા,ં ખાનગી ગર્ાહક સઘંોનો સરકાર ારા પરામશર્ કરવામા ંઆવે ત્યારે 
તેમને રા  ટર્ીય અથવા આંતરરા  ટર્ીય સિમિતઓમા ંભાગ લેવા માટે આમતંર્ણ આપવામા ંઆવે ત્ યારે 
તેમને વળતર આપવામા ં આવે છે. ઓ  ટેર્િલયન સરકારે લગભગ પ૦ (પચાસ) ગર્ાહકો અને 
સમદુાય જૂથોની પર્વિૃ ઓનુ ં સકંલન કરવા માટે ઓ  ટેર્િલયન ફેડરેશન ઓફ કન્ ઝયમુર 
ઓગેર્નાઈઝેશન (AFCO) બનાવવા માટે મદદ કરેલી. ઘટક સં  થાઓના મતં  યોની રજૂઆત કરવા 
ઉપરાતં, AFCO ગર્ાહક બાબતો (ગર્ાહક નીિત, ૧૯૮૩ પરની સિમિત)ના સબંધંમા ંસરકારી અને 
ખાનગી સઘંોમા ંિનયિુકત કરવા માટેના  તર્ોત તરીકે પણ કામ કરે છે.  

 
એિશયા 

 અઅઅઅ 

 એિશયામા ં ગર્ાહક પર્ોડકટોના પરીક્ષણનુ ં નેતતૃ્ વ લેનાર જાપાન છે. જાપાન કન્ ઝયમુર 
એસોિસયેશન, જાપાન હાઉસવાઇ  ઝ એસોિસયેશન અને જાપાનના કન્ ઝયમુર યિુનયન વચ્ ચ ે  પધાર્ 
ચાલતી. કોિરઆ, િફલીપાઇન્ સ, મલેિશયા અને ભારતમા ં અનેક અિવકિસત પર્કારની ચળવળો 
થયેલી.  
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 જાપાનના ગર્ાહક આંદોલનનો આરંભ યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકાની મ 
મિહલાઓના નેતતૃ્ વ હઠેળ થયો ન હતો. વળી, યનુાઇટેડ  ટેટ્સ ઓફ અમેિરકામા ં ગર્ાહક 
આંદોલનના નેતાઓની િચંતા ઓટોમોબાઇલ વાહનોની સલામતીને લગતી હતી. જાપાનમા ંગર્ાહક 
આંદોલનને પોતાની િન  બત રોજ-બ-રોજની િજંદગીની પર્ાથિમક સમ  યામા ંહતી.  
 

      જાપાનમા ંસન ૧૯૪૫મા ંયુ ના અંત પછી તરત જ ÕÕકાન્ સાઇ 
િલગ ઓફ હાઉસવાઈ  સÕÕની રચના થઇ. ટોકયોમા ં હલકી કક્ષાની 
િદવાસળીઓ બાબતમા ં લડત રેલીના પર્સગેં સન ૧૯૪૮મા ં તેને 
ફરીથી સગંિઠત કરવામા ં આ  યુ.ં લીગના કાયાર્લયમા ં રોિજંદા 
વપરાશની ચીજવ  તઓુની ચકાસણી કરવામા ંઆવતી અને હલકી 
કક્ષાના તેમ જ ખામીયકુત વેપારી માલ જાહરે કરવામા ંઆવતો. 
કેનમા ં પેક કરવામા ંઆવતા ÕÕ  હલે માછલીÕÕ અને ÕÕઘોડાના માસંÕÕ 
ને બદલ ેડુકકરનુ ંમાસં માલમૂ પડતા સન ૧૯૬૦મા ંખોટી પર્ોડકટનો 

વેપાર લીગ ારા શોધી કાઢવામા ંઆ  યો ના પિરણામે ÕÕખોટા લેબિલગંÕÕના િનવારણને લગતો 
કાયદો ફેર ટેર્ડ કિમશન ારા અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યો, પરંત ુલીગમા ંસં  થાિકય આધારનો 
અભાવ હતો અને આંદોલન સામાન્ ય રીતે નબ ં હત ુ.ં સન ૧૯૫૬મા ંગર્ાહક આંદોલનમા ંપુ ષો 
જોડાયા અને સન ૧૯૬૧મા,ં જાપાન કન્ ઝયમુર એસોિસયેશન અિ  તત્ વમા ં આ  યુ.ં તો પણ, 
જાપાનના ગર્ાહક આંદોલનની મોટાભાગની પર્ગિત માતર્ મિહલાઓ, મખુ્ યત્ વે ગિૃહણીઓના પર્યાસો 
ારા જ થવાની હતી. સન ૧૯૬૪મા,ં  વૈિચ્છક અને િવકેિન્ દર્ત  થાિનક અને પહલેાની માફક 
કેન ્ દર્વતીર્ પર્વિૃ  ન કરતી હોય તેવી ÕÕલાઇવલીહડૂ  કૂલ મવૂમેન્ટÕÕ નામના આંદોલનની શ આત 
થઇ. િજ  લાની દરેક પર્ાથિમક શાળામા,ં બેઠકો યોજવા માટે અને સમ  યાઓની ચચાર્ માટે તેમ જ 
ઉત્ પાદકો, સરકારી અિધકારીઓ અને િવ ાનોને આમતંર્ણ આપવા માટે ૫૦ થી ૧૦૦ ગિૃહણીઓના 
જૂથો ારા ÕÕલાઇવલીહડૂ  કુલÕÕની રચના કરવામા ંઆવી. આનાથી ગર્ાહક આંદોલન િવશે જાગિૃતનુ ં
િનમાણર્ થયુ ંઅને ગર્ાહક બાબતોને લગતા કાયાર્લય  થાપવા માટે  થાિનક સરકારોમા ં િહલચાલ 
થઇ. 
 
 બમણા ભાવની પર્થા સામે િવરોધ અને રંગીન ટેલીિવઝનનો બિહ  કાર જાપાનમા ંગર્ાહક 
આંદોલનના ઇિતહાસમા ંયગુવતીર્ બનાવ હતો. આ બનાવ સન ૧૯૭૦મા ંબનેલો. આ આંદોલનની 
સફળતા ઘટતા ભાવના સદંભર્મા ં જોવા મળેલી. આ બધુ ં ÕÕલાઇવલીહડૂ  કૂલÕÕ અને  સાચા 
અથર્મા ંગર્ાહક ગણાય તેવી મિહલાઓ અને રોિજંદી િજંદગીની ખરેખર જ િરયાતો માટે તેમણે કરેલા 
આંદોલનને કારણે શકય બન્યુ.ં  
 
 આ  ગર્ાહક આંદોલન દેશમા ં સિકર્ય છે. સરકારે અને  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનોની 
સહભાિગતાએ આંદોલનને જીવતં બના  યુ ંછે.  
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 ૨.૮ મહત્ વની સકં  પનાઃ 
 

 ગર્ાહક આંદોલન  
 કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલ  
 ઔ ોગીકરણ 

 

૨.૯ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 

 સાપંર્ત સદંભર્મા ં ગર્ાહક આંદોલનના મહત્ વ અન ે તેની 
જ િરયાત િવશે ચચાર્ કરો.   

 આંદોલનનો આરંભ કરવા માટે અને તેને આગળ ધપાવવા માટે નેતાની ભિૂમકા સમજાવો.  
 આંદોલનનુ ં નેતતૃ્ વ લેવા માટે નેતામા ં કયા ગણુો હોવા જ રી છે તે નકકી કરવા માટે 

િવ ાથીર્ઓને જણાવો.      
 

 ગેરવાજબી વેપાર પર્થાનો પર્િતકાર કરવા માટે સગંિઠત 
થવાની જ િરયાત િવશે િવ ાથીર્ઓને સમજ આપો.  
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              એકમ-૩  

ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ 
(સન ૨૦૦૨ના ૬રમા અિધિનયમથી સધુાયાર્ મજુબનો) 
માળખ ુ
૩.૦ અધ્ યનના ઉ ેશો 
૩.૧ પર્ા  તાિવક 
૩.૨ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમની મખુ ્ ય લાક્ષિણકતાઓ  
૩.૩ અિધિનયમ હઠેળની જોગવાઇઓ  
 ૩.૩.૧ ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો  
 ૩.૩.૨ ગર્ાહક તકરાર િનવારણ માટેની ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓ  
૩.૪ ગર્ાહકોના અિધકારો  
૩.૫ ગર્ાહક  
૩.૬ ગર્ાહક માલ  
૩.૭ સેવાઓ  
૩.૮ ફિરયાદ  
૩.૯ ફિરયાદ કોણ ન ધાવી શકે  
૩.૧૦ ફિરયાદ ફાઇલ કરવા બાબત  
૩.૧૧ ફિરયાદનો નમનૂો  
૩.૧૨ ચકૂવવાની ફી  
૩.૧૩ ફિરયાદ હાથ પર લવેા બાબત.  
૩.૧૪ ફિરયાદ મ યે કરવાની કાયર્વાહી  
૩.૧૫ અપીલ  
૩.૧૬ ગર્ાહકને મળવાપાતર્ ઉપાયો  
૩.૧૭  યાપ અને  યાખ્ યા  
૩.૧૮ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૩.૧૯ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૩.૦ અધ્ યનના ઉ ેશો  

 િવ ાથીર્ઓ, આ એકમના અધ્ યયનથી,- 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમનુ ંમહત્ વ  
 અિધિનયમ કયા ંલાગ ુપાડી શકાય તે બાબત  
 અિધિનયમ હઠેળ કરેલી જોગવાઇઓ  
 ગર્ાહક ફોરમનો સપંકર્ કઇ રીતે કરવો તે બાબત 

                                                સમજવા માટે સક્ષમ બનવા જોઇએ. 

પર્ા  તાિવકઃ   

૩.૧ સગંિઠત ગર્ાહક પર્વિૃ ઓ વધવાની સાથે, વેચનાર વધ ુસબળ અને વધ ુસગંિઠત બનતો રહયો 
જયારે ખરીદનાર-છેવાડાનો વપરાશકતાર્ છે તે અસગંિઠત અને િનબર્ળ જ રહયો. ખરીદકતાર્ઓને 
સરળતાપવૂર્ક ગેરમાગેર્ દોરીને ભોટ બનાવી શકાય છે. અદનો ગર્ાહક ન તો જાણકાર છે કે ન  તો 
સમુાિહતગાર. તેને ખધંા વેપારીઓની સામે સરુક્ષા અને સહાયની જ ર છે. આવા ગર્ાહક જ ર 
જણાયે પોતાની ફિરયાદના ઝડપી, સ  તા અને ત્ વિરત ન્ યાય માટે દીવાની અદાલતમા ંજવાની 
પિરિ  થિતમા ં નથી. સઘંરા  ટર્ોએ ગર્ાહક સરુક્ષા માટેની માગર્દિશર્કાઓ તા.૯/૪/૧૯૮૫ના રોજ 
અપનાવી. તમામ દેશો તરફથી અનકૂુળ વૈધાિનક પગલાઓ લેવા માટેની અપેક્ષા રાખવામા ં
આવેલી. ત નસુાર, આ બાબતને ધ્ યાનમા ં લઇને, ÕÕગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ÕÕ પસાર 
કરવામા ંઆ  યો. સામાન્ ય ગર્ાહકોના િહતોની વધ ુસારી સરુક્ષાને લક્ષમા ંલઇને કરેલુ ંઆ પર્કારનુ ં
અિધિનયમન ભારતમા ંપર્થમ પર્કારનુ ંગણાય.  
 

 આ અિધિનયમનો ઉ ેશ ગર્ાહકોને શોષણખોર અને ગેરવાજબી પર્થાઓની સામે સરુિક્ષત 
કરીને તેમને િબનખચાર્ળ, સરળતાથી સલુભ અને ત્ વિરત ઉપચાર પરૂો પાડવાનો છે.  ખોટા કૃત્ યો 
માટે સામાન્ ય કાયદાઓ હઠેળનો ઉપાય િવિવધ કારણોસર ભર્ામક બનતો હોય ત્ યારે આવા ખોટા 
કૃત્ યોમાથંી અદના આદમીને સરુક્ષા પરૂી પાડવા માટેની લાબંા ગાળાથી અનભુવાતી જ િરયાતને 
આ અિધિનયમ પણૂર્ કરે છે. અિધિનયમનુ ંમહત્ વ ગર્ાહકને બજાર અથર્તતંર્મા ંપર્ત્ યક્ષ રીતે સહભાગી 
બનવા માટે સક્ષમ બનાવીને સમાજના ક  યાણને ઉ ેજન આપવામા ંરહલેુ ંછે. આ અિધિનયમથી, 
ગર્ાહક સશકત ધધંાકીય/વેપારી નેટવકર્ અને સમાજની સામે પોતે  અનભુવતો હોય તેવી 
લાચારીને દૂર કરવાનો પર્યાસ કરવામા ંઆ  યો છે.  
 

 ભારતની સસંદે આ િવધાન(કાનનૂ) િડસેમ્ બર, ૧૯૮૬મા ંઅિધિનયિમત 
કય . જમ્ મ ુઅને કા  મીર રાજય િસવાયના સમગર્ ભારતમા ં તે તા.૧૫મી 
એિપર્લ, ૧૯૮૭થી અમલમા ં આ  યો. જુલાઇ, ૧૯૮૭ સધુીમા ં તમામ 
જોગવાઇઓ અમલમા ંઆવી. જમ્ મ ુઅને કા  મીર િવધાનમડંળે ÕÕજમ્ મ ુઅને 
કા  મીર ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૭ÕÕ પસાર કરેલ છે. આ રાજય 
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િવધાનમડંળે સન ૧૯૮૬ના કેન્ દર્ીય કાયદાની મોટા ભાગની 
જોગવાઇઓ પોતાના કાનનૂમા ં સમાિવ  ટ કરેલ છે. ફોરમના 
પર્મખુની ગેરહાજરીની પિરિ  થિતઓમા ંઅમકુ જોગવાઇ કરવા 
કરવા માટે સન ૧૯૯૧મા ંઆ અિધિનયમમા ં સધુારા કરવામા ં
આ  યા. સન ૧૯૯૩મા ં મહત્ વના કેટલાક ફેરફારો કરવામા ં
આ  યા. િજ  લા ફોરમની નાણાકીય મયાર્દા  .૧ લાખની હતી 
તે .પ લાખની કરવામા ં આવી અને એવી જ રીતે, રાજય 
આયોગની નાણાકીય મયાર્દા  .૧૦ લાખની હતી તે .ર૦ લાખની કરવામા ંઆવી. ફિરયાદ 
ફાઇલ કરવા માટે બે વષર્ની મદુત મયાર્દા િનિદર્  ટ કરવામા ંઆવી. વાિહયાત અથવા તચુ્ છ 
ફિરયાદો બદલ .૧૦,૦૦૦/-નુ ં ખચર્ અપાવવા માટે જોગવાઇ કરવામા ંઆવી. િજ  લા ફોરમ, 
રાજય આયોગ અને રા  ટર્ીય આયોગના ઢાચંાની કામગીરીના સબંધંમા ંઘણા બધા ફેરફારો કરવામા ં
આ  યા. અિધિનયમના અમલીકરણમા ં મળેલા અનભુવોને આધારે સધુારા અિધિનયમ, ૨૦૦૨થી 
ઘણા મહત્ વના ફેરફાર કરવામા ંઆ  યા છે. મહત્ વના ફેરફારોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ- 
(૧) િજ  લા ફોરમ અને રાજય આયોગની નાણાકીય મયાર્દામા ંવધારો;  
(ર) ફિરયાદ અથવા અપીલ દાખલ કરવા માટે ફીની ચકૂવણી; 
(૩) પર્થમ દાખલ કરવાની થાય તેવી ફિરયાદો અથવા અપીલ; 
(૪) િનિદર્  ટ કરેલી સમયમયાર્દાની અંદર િનણર્ય ન આપવામા ંઆવે તો લેિખતમા ંન ધવાના  
      કારણો; 
(૫) સનુાવણી મલુતવી રાખવા માટે નાખવાનુ ંખચર્; 
(૬) પસાર કરવાના વચગાળાના હકુમો; 
(૭) પર્મખુની ગેરહાજરીમા ંપર્મખુના કાય  અદા કરવા માટે વિર  ઠ સભ્ યને મજૂંરી આપવી; 
(૮) અપીલ હાથ પર લેવામા ંઆવે તે પહલેા અમકુ રકમ અગાઉથી જમા કરાવવી; 
(૯) ફેકસ અથવા કુિરયર ારા નોિટસ મોકલવા બાબત. 
 

૩.૨ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમની મહત્ વની લાક્ષિણકતાઓઃ 
 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  તરે ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો માટેની પણ જોગવાઇઓ    
     કરી છે).  
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 આ અિધિનયમની જોગવાઇઓ તત્ સમયે અમલમા ં હોય તેવા બીજા કોઇપણ કાયદાની 
જોગવાઇઓ ઉપરાતંની છે અને આ અિધિનયમની જોગવાઇઓનુ ંબીજા કોઇપણ કાયદાની 
જોગવાઇઓના કારણે અ  પીકરણ થશે નિહં. 

 

 
 
૩.૩ અિધિનયમ હઠેળની જોગવાઇઓઃ 
  ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ ગર્ાહકોના િહતોને સલામતી પગલા પરૂા પાડવાનો મખુ્ ય 
ઉ ેશ ધરાવે છે. આ અિધિનયમથી,- 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો; અને  
 ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓની  
                                                   થાપના માટેની જોગવાઇ કરી છે.  

 

૩.૩.૧ 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 ેજન આપવા માટેની અને સરુક્ષા પરૂી પાડવા માટેની નીિતઓને અપનાવવા 
માટે/સમીક્ષા કરવા માટે સબંિંધત સરકારોને મદદ કરવાનો છે, આ ગર્ાહક પિરષદોની 
રચના િવ  તતૃ છે. (ગર્ાહક અિધકારો/ગર્ાહક સરુક્ષા સાથે સબંધં ધરાવતા,ં રસ ધરાવતા 
િવિવધ જૂથોનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરતા સગંઠનો અને નાગિરકો આ પિરષદોના સભ્ યો તરીકે હોય 
છે). ગર્ાહક પિરષદો વધ ુ સારા પર્િતભાવ અને તેના થકી ગર્ાહક સરુક્ષા અથવા ગર્ાહક 
અિધકારોના કે્ષતર્મા ંનીિતની સમીક્ષા માટે જાહરે-ખાનગી ભાગીદારીના ધોરણે રચવાની હોય 
છે. આ પિરષદોનો મખુ્ ય ઉ ેશ સમાજમા ંગર્ાહકોના અિધકારો અને િહતોને ઉ ેજન અને 
રક્ષણ આપવાનુ ંછે.  
 

૩.૩.૨ ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓઃ 
 અિધિનયમથી િતર્-  તરીય અધર્-ન્ યાિયક તતંર્ની સકં  પના કરી છે. તર્ણ  તરે એટલે 
કે િજ  લા, રાજય અને રા  ટર્ીય  તરે ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓ  થાપેલી 
છે. તેને િજ  લા ફોરમ, રાજય આયોગ અને રા  ટર્ીય આયોગ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 
માલ અને સેવાઓથી નારાજ ગર્ાહકોને યોગ્ ય ફોરમો સધુી પહ ચવામા ંઆ તમામ િવકેિન્ દર્ત 
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ફોરમો મદદ કરે છે. િજ  લા ફોરમના અધ્ યક્ષ  થાને િજ  લા ન્ યાયાધીશ હોય છે. રાજય 
આયોગના અધ્ યક્ષ  થાને હાઇકોટર્ના િનવ ૃ  ન્ યાયાધીશ હોય છે. રા  ટર્ીય આયોગના 
અધ્ યક્ષ  થાને સપુર્ીમ કોટર્ના િનવ ૃ  ન્ યાયાધીશ હોય છે. િજ  લા ફોરમ .૨૦ લાખ સધુીની 
બાબતનો; જયારે રાજય આયોગ . એક(૧) કરોડ સધુીની બાબતનો અને રા  ટર્ીય આયોગ 
. ૧ કરોડથી ઉપરની બાબતનો ન્ યાયિનણર્ય કરી શકે છે. આ ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓ 
સમક્ષની કાયર્વાહીઓનુ ં િનયમન કુદરતી ન્ યાયના િસ ાતંો અનસુાર કરવામા ંઆવે છે. 
હવેથી, દાખલ કરવામા ંઆવતી નવી ફિરયાદોની સાથે કોટર્ ફી જોડવાની હોય છે.  
 
 

ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાયિનણર્ય સં  થાઓ  

  
 

૩.૪ ગર્ાહકોના અિધકારોઃ 
  આ અિધિનયમથી ગર્ાહકોના નીચેના અિધકારોની સરુક્ષા કરવાનો ઉ ેશ છેઃ 
 

(૧)  જાનમાલને જોખમી હોય તેવા માલના ખરીદવેચાણની સામે સરુક્ષા મેળવવાનો અિધકાર. 
 

(ર) ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓની સામે ગર્ાહકને રક્ષણ આપવા માટે માલના જથ્ થા, ક્ષમતા, 
શુ તા, ધોરણ અને િકંમત િવશે માિહતગાર થવાનો અિધકાર. 
 

(૩) િવિવધ પર્કારનો માલ  પધાર્ત્ મક િકમંતોએ સરળતાથી મળી શકે તે માટે શકય હોય ત્ યા ં
ખાતરી મેળવવાનો અિધકાર. 
 

(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.  
 

(૭) ગર્ાહક તકરારના િક  સામા ંઝડપી અને સરળ િનવારણનો અિધકાર. 

રા  ટર્ીય આયોગ 

રાજય આયોગ 

િજ  લા આયોગ 
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૩.૫ ગર્ાહકઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી ÕÕગર્ાહકÕÕની  યાખ્ યા કરી છે:- 
 

(૧) ÕÕગર્ાહક એટલ ેએવી  યિકત  વપરાશ માટે કોઇ માલ 
ખરીદતી હોય કે ના માટે તેણે ચકૂવણી કરેલી હોય અથવા 
ચકૂવવાનુ ં વચન આપ્ યુ ં હોય અથવા અંશતઃ ચકૂવણીનુ ં
વચન આપ્ યુ ંહોય અથવા િવલિંબત ચકૂવણીની કોઇ પ િત 
હઠેળ ચકૂવણી કરેલી હોય.ÕÕ 
 

(ર) ગર્ાહકનો અથર્ એવો પણ થાય છે કે જયારે માલનો 
વપરાશ માિલકની મજૂંરીથી થતો હોય ત્ યારે, વપરાશ માટે 
ખરીદવામા ંઆવતા માલ બદલ ણે ચકૂવણી કરેલી હોય 
અથવા ચકૂવવાનુ ં વચન આપ્ યુ ં હોય અથવા અંશતઃ 
ચકૂવણી કરેલી હોય અને અંશતઃ ચકૂવણીનુ ંવચન આપ્ યુ ંહોય અથવા િવલિંબત ચકૂવણીની કોઇ 
પ િત વાિણિજયક હઠેળ ચકૂવણી કરેલી હોય તે  યિકત િસવાયનો આવા માલનો વપરાશકતાર્. તેમ 
છતા,ં ફેરવેચાણ માટે અથવા કોઇ હતે ુમાટે આવો માલ મેળવતી  યિકતનો ગર્ાહકમા ંસમાવેશ થતો 
નથી. 
 

૩.૬ ગર્ાહક માલઃ 
  અિધિનયમ હઠેળ, માલ એટલે વાદયોગ્ ય દાવા અને નાણા િસવાયની કોઇપણ પર્કારની 
જગંમ િમલકત; અને તેમા ં  ટોક અને શેર, ઊભા પાક, ઘાસ અને જમીન સાથે સલંગ્ ન  હોય અથવા 
તેનો ભાગ બનતી હોય તેવી કે ને વેચાણ પહલેા અથવા વેચાણના કરાર હઠેળ પરૂી પાડવા માટે 
કબલૂાત થઇ હોય તેવી ચીજવ  તઓુનો સમાવેશ થાય છે.  
 

૩.૭ સેવાઓઃ 
  અિધિનયમ હઠેળ, સેવાઓ એટલે સભંિવત વપરાશકતાર્ને બિેન્ 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 પાડવાના સબંધંમા ં સવલતોની 
જોગવાઇ સિહત ઉપલબ્ ધ કરાવવામા ં આવે તેવી કોઇપણ િવગતવણર્નની સેવાઓ. આ 
અિધિનયમમા,ં િનઃશુ  ક ધોરણે અથવા અંગત સેવાઓના કરાર હઠેળ પરૂી પાડવામા ં આવતી 
સેવાઓનો સમાવેશ કરેલ નથી.  
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૩.૮ ફિરયાદઃ 
  અિધિનયમમા ં એવી  યાખ્ યા કરી છે કે ÕÕફિરયાદÕÕ એટલે ફિરયાદીએ લેિખતમા ં એવો 
આકે્ષપ કય  હોય કે –  
 

(૧) કોઇ વેપારી અથવા સેવા પરૂી પાડનાર  યિકતએ કોઇ ગેરવાજબી વેપારપર્થા અથવા 
િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અપનાવેલી છે; 

(ર) ફિરયાદીએ ખરીદેલો અથવા ખરીદવા કબલૂ કરેલો માલ એક અથવા તેથી વધ ુખામીઓ 
ધરાવે છે; 

(૩)  પોતે ભાડે રાખેલી અથવા મેળવેલી અથવા પોતે ભાડે રાખવા અથવા મળેવવા કબલૂ કરેલી 
સેવાઓ કોઇપણ રીતે ઊણપ ધરાવે છે;  

(૪) ફિરયાદમા ંઉ  લેખેલી સેવા અથવા માલ માટે વેપારી અથવા યથાપર્સગં, સેવા પરૂી પાડનાર 
 યિકતએ, 

(ક) તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કાયદાથી અથવા તેની હઠેળ નકકી કરેલી; 
(ખ) માલ પર અથવા આવો માલ ધરાવતા કોઇપણ પેકેજ પર દશાર્વેલી; 
(ગ) તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદાથી અથવા તેની હઠેળ પર્દિશર્ત કરેલી  

        ભાવસિૂચમા ંદશાર્વેલી; 
 (ઘ) બ ે પક્ષકારોએ કબલેૂલી િકંમત કરતા  
                                          વધ ુિકંમત લીધી છે.   
(૫) ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે ત્ યારે િજંદગી અને સલામતીને જોખમ પ નીવડે તેવો માલ-  
 (ક) તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદાથી અથવા તેની હઠેળ અનસુરવા જ રી 

હોય તેવા આવા માલના સલામતીને લગતા કોઇ ધોરણોનુ ંઉ  લઘંન કરીને; 
(ખ) વેપારી વાજબી ખતં દાખવીને જાણી શકયો હોત કે એવી રીતે વેચાણમા ંમકૂાતો માલ 
લોકો માટે અસલામત છે એવો માલ લોકો સમક્ષ વેચાણ માટે મકૂવામા ંઆવી રહયો છે;  

(૬) સેવા પરૂી પાડનાર  યિકત ારા લોકોના જીવન અને સલામતીને જોખમી હોય તેવી અથવા 
જોખમી બનવાનો સભંવ હોય તેવી સેવાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી રહી છે કે તે વાજબી ખતં 
દાખવીને જાણી શકયો હોત કે આવી સેવા લોકોના જીવન અને સલામતીને જોખમ પ છે.  

 

૩.૯ ફિરયાદ કોણ ન ધાવી શકેઃ 
 વેચેલા અથવા સ પેલા કોઇ માલ અથવા વેચાણ કે સ પવા કબલૂ કરેલા કોઇ માલ અથવા 
કોઇ સિવર્સ પર્ોવાઇડરે વેચેલી અથવા આપેલી અથવા વેચવા કે આપવા માટે તેણે કબલૂ કરેલી 
સેવાઓ સબંધંી ફિરયાદ િજ  લા ફોરમમા,ં 
 

 (૧) ને આવો માલ વેચેલો અથવા સ પેલો હોય અથવા વેચવા કે સ પવાની કબલૂાત થઇ હોય 
અથવા ને આવી સેવા વેચેલી અથવા પરૂી પાડેલી હોય અથવા વેચવા કે પરૂી પાડવા 
માટેની કબલૂાત થઇ હોય તે ગર્ાહક ારા કરી શકશે.   
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 (ર) ભલ ેઆવો ગર્ાહક કે ને માલ વેચેલો કે સ પેલો હોય અથવા વેચવા કે સ પવાની કબલૂાત 
થઇ હોય અથવા આવી સેવા ને વેચેલી કે પરૂી પાડેલી હોય અથવા વેચવા કે પરૂી 
પાડવાની કબલૂાત થઇ હોય તે ગર્ાહક આવા સગંઠનનો 
સભ્ ય ન હોય તો પણ કોઇપણ માન્ ય ગર્ાહક સગંઠન ારા 
કરી શકાશે; 

 (૩) સમાન િહત ધરાવતા ગર્ાહકો િવશાળ સખં્ યામા ં હોય ત્ યારે 
આવી રીતે િહત ધરાવતા તમામ ગર્ાહકો વતી અથવા તેમના 
લાભ માટે િજ  લા ફોરમની પરવાનગી લઇને એક કે તેથી 
વધ ુગર્ાહકો ારા કરી શકાશે; અથવા   

(૪) પોતાની  યિકતગત હિેસયતથી અથવા સામાન્ ય ગર્ાહકોના 
િહતોના પર્િતિનિધ તરીકે કેન્ દ્ સરકાર અથવા યથાપર્સગં, રાજય સરકાર ારા કરી શકાશે.  

 

૩.૧૦ ફિરયાદ ફાઇલ કરવા બાબતઃ 
  ફિરયાદ ટપાલ ારા અથવા બ  ફાઇલ કરી શકાશે. સામાન્ ય રીતે, ફિરયાદની ચાર નકલો 
રજૂ કરવાની જ ર પડતી હોય છે માનંી એક નકલ સામેના પક્ષકારને મોકલવાની હોય છે. 
ફિરયાદી અથવા તેનો અિધકૃત  એજન્ ટ ફાઇલ નીચે સહી કરી શકશે.  
 

૩.૧૧ ફિરયાદનો નમનૂોઃ 
 ફિરયાદ ફાઇલ કરવા માટે કોઇ ચોકકસ નમનૂો આ અિધિનયમ હઠેળ ઠરાવવામા ં નથી 
આવેલો. યોગ્ ય ઢાચંો ધરાવતી ફિરયાદ નીચેના નમનૂામા ંહોવી જોઇશેઃ 
 ફિરયાદીનુ ંનામ અને સરનામ ુ 
 િવ ના પક્ષકર/પક્ષકારોનુ ંનામ અને સરનામ ુ 
 ફિરયાદની પ ાદભિૂમકા  
 જણાયેલ ખામી/ઊણપ  
 તકરાર ઉકેલવા માટે ફિરયાદીએ કરેલા પર્યાસો   
 ફિરયાદના સમથર્નમા ંપરુાવા  
 હકૂમત  
 મદુતમયાર્દા  
 માગેલી દાદ  
 તારીખ,  થળ અને સહી   
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૩.૧૨ ચકૂવવાની ફીઃ 
  દરેક ફિરયાદની સાથે ઠરાવેલી ફી જોડવી જોઇશે.  

 .૧ લાખ સધુી    .૧૦૦ 
 .૧ લાખથી પ લાખ વચ્ ચે  .૨૦૦ 

 .પ લાખ અને .૧૦ લાખ વચ્ ચ ે .૪૦૦ 
 .૧૦ લાખની ઉપર    .પ૦૦ 

 

૩.૧૩ ફિરયાદ હાથ પર લેવા બાબતઃ 
  ફિરયાદ મ યે, િજ  લા ફોરમ, હકુમ કરીને, ફિરયાદની કાયર્વાહી કરવી અથવા તેને નામજૂંર 
કરવી તે બાબતનો હુકમ કરશે. ફિરયાદ નકારતા પહલેા, ફિરયાદીને સનુાવણીની વાજબી તક 
આપશે.  
 

૩.૧૪ ફિરયાદ મ ય ેકરવાની કાયર્વાહીઃ 
  ફિરયાદ મ યે, િજ  લા ફોરમ પર્થમ તો ર૧ િદવસની અંદર ફિરયાદની ગર્ાહયતા નકકી 
કરશે. જો ફિરયાદ ગર્ાહય રાખવામા ંઆવે તો ફિરયાદની એક નકલ ફિરયાદમા ંજણાવેલી િવ ના 
પક્ષકારને ફિરયાદનો ખલુાસો આપવા માટે જણાવીએ એકવીસ િદવસની અંદર મોકલી આપવામા ં
આવશે. ફિરયાદનો જવાબ ૩૦ િદવસમા ંઆપવાનો રહ ે છે. આ મદુત વધ ુ પદંર(૧૫) િદવસ 
લબંાવી શકાય છે. જો િવ ના પક્ષકાર ફિરયાદમા ંજણાવેલા આકે્ષપો િવશે કોઇ િહકમત અથવા 
તકરાર કરે અથવા ઠરાવેલી સમયમયાર્દાની અંદર જવાબ ન આપે તો ફોરમ તકરારના ઉકેલ માટે 
વધ ુકાયર્વાહી હાથ ધરશે.  
 

૩.૧૫ અપીલઃ 
  કોઇ  યિકત ફોરમના હકુમથી નારાજ થાય ત્ યારે, તે આવા હકુમને ઉપલી અદાલતમા ં
પડકારે તેને અપીલ કહવેાય. િજ  લા ફોરમના િનણર્યની સામેની અપીલ રાજય આયોગ સમક્ષ રજૂ 
કરવાની હોય છે અને રાજય આયોગ સામેની અપીલ રા  ટર્ીય આયોગ સમક્ષ જયારે રા  ટર્ીય 
આયોગ સમક્ષની અપીલ સપુર્ીમ કોટર્ સમક્ષ આવા ચકુાદાની તારીખથી ૩૦(તર્ીસ) િદવસની 
મદુતની અંદર કરવાની હોય છે.  
 

૩.૧૬ ગર્ાહકને મળવાપાતર્ ઉપચારોઃ 
 

(૧) માલમા ંજણાવેલી ખામી યોગ્ ય પર્યોગશાળા ારા દૂર કરાવવી; 
(ર) એવા ખામીયકુત માલને બદલે એવા જ પર્કારનુ ંિવગતવણર્ન ધરાવતો એવી ખામી વગરનો 

માલ આપવો.  
(૩) ફિરયાદીએ ચકૂવેલી રકમ અથવા ચા  પરત કરવા.   
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(૪) િવ ના પક્ષકારની બેદરકારીને લીધે ગર્ાહકે વેઠેલી કોઇ ખોટ અથવા હાિન બદલ 

ગર્ાહકને વળતર તરીકે રકમ આપવી.  
(૫)  પર્  તતુ સેવાઓમા ંખામીઓ અથવા ઊણપો દૂર કરવી.  
(૬)  ગેરવાજબી વેપારપર્થા અથવા િનયિંતર્ત વેપાર બધં કરવી અથવા ફરીથી ચાલ ુન કરવા 

દેવી.  
(૭)  જોખમી માલ વેચાણ માટે મકૂવા ન દેવો.  
(૮)  વેચાણ માટે મકૂાયેલો જોખમી માલ પાછો ખેંચાવવો; અને  
(૯) પક્ષકારોને પરૂત ુ ંખચર્ અપાવવુ.ં 
 

 
 

૩.૧૭  યાપ અને  યાખ્ યાઃ 
 આ અિધિનયમથી તેમા ંવપરાયેલા જુદા જુદા શબ્ દપર્યોગોની  યાખ્ યાનો સમાવેશ કય  છે. 
આ  યાખ્ યાઓથી,  યાખ્ યાિયત શબ્ દ અથવા શબ્ દસમહૂનો ઉપયોગ નકકી થાય છે.  પ  ટ રીતે 
તેનો અથર્ એવો થાય કે  યાખ્ યાઓ માતર્ અિધિનયમને જ અને તેને લગતા હતેઓુ પરૂતી જ લાગ ુ
પડવાપાતર્ થાય છે.  
 

યોગ્ ય પર્યોગશાળાઃ યોગ્ ય (સમિુચત) પર્યોગશાળા સમિુચત સરકારે માન્ ય કરેલી પર્યોગશાળા 
છે. સરકારે યોગ્ ય રીતે માન ્ય કરેલી હોય તો કોઇ ખાનગી પર્યોગશાળા પણ હોઇ શકે છે. યોગ્ ય 
પર્યોગશાળાએ આવો કોઇ માલ કોઇ ખામી ધરાવે છે કે કેમ તે નકકી કરવાના હતેથુી પથૃક્કરણ 
અથવા પરીક્ષણ હાથ ધરવાના હોય છે.  
 

ફિરયાદીઃ અિધિનયમથી, ÕÕફિરયાદીનીÕÕ  યાખ્યા  
(૧) કોઇ ગર્ાહક; અથવા  
(ર) કંપની અિધિનયમ, ૧૯૫૬ અથવા સમિુચત બીજા કોઇપણ કાયદા હઠેળ ન ધાયેલા કોઇ 

 વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠન; અથવા  
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(૩) ફિરયાદકતાર્ કેન્ દર્ સરકાર અથવા કોઇ રાજય સરકાર; અથવા  
(૪) સમાન િહત ધરાવતા િવશાળ સખં્ યામા ંગર્ાહકો હોય ત્ યારે એક કે તેથી વધ ુગર્ાહકો 

                તરીકે કરી છે. 
  

  આ એક એવી નવતર જોગવાઇ છે કે  બહમુતી ભારતીયો િનરક્ષર અને પોતાના 
અિધકારોથી અજાણ હોય તેમને પોતાની ફિરયાદોનુ ંિનવારણ મેળવવામા ંમદદ પ થાય છે.  
 

ફિરયાદઃ આ અિધિનયમથી ફિરયાદની  યાખ્ યા કોઇ ગેરવાજબી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઓ, 
ખામીયકુત માલ, ઊણપયકુત સેવાઓ, આકરી િકંમતો અને જોખમી માલના સબંધંમા ંઅથવા તેની 
સામે ફિરયાદીએ કરેલા લેિખત આકે્ષપ તરીકે કરી છે.  
 

  સન ૨૦૦૨ના સધુારા અિધિનયમથી ફિરયાદની  યાખ્ યા િવ  તારવામા ં આવી છે. હવે, 
અિધિનયમ હઠેળની ફિરયાદ માતર્ વેપારીની િવ મા ંજ નિહ પરંત ુ ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ, 
સેવાઓમા ંઊણપ િવ. બદલ સેવા પરૂી પાડવા  યિકતની િવ  પણ થઇ શકશે.  
 

માલનો ગર્ાહકઃ  યાખ્ યાની અંદર ગર્ાહકોની આ પર્થમ કક્ષા છે. ગર્ાહક તરીકે દાવો કરતી  યિકત 
નીચનેી શરતો સતંોષતી હોવી જોઇએઃ-  
 

(૧) વેચનાર અને ખરીદનાર વચ્ ચે વેચાણ  યવહાર થયેલો હોવો જોઇએ.  
(ર) વેચાણ  યવહારમા ંમાલ હોવો જોઇએ.  
(૩)  યવહાર અવેજ બદલ થતો હોવો જોઇએ.  
(૪)  તેમા ંરકમની ચકૂવણી થયેલી હોવી જોઇએ અથવા તેના માટે વચન આપેલુ ં હોવુ ંજોઇએ 
અથવા િવલિંબત ચકૂવણીની કોઇ પર્થા હઠેળ અંશતઃ ચકૂવણી અને અંશતઃ વચન આપેલુ ં હોવુ ં
જોઇએ.  
 

(૫) માલનો આવો ઉપયોગ અસલ ખરીદકતાર્ની મજૂંરીથી કરવામા ંઆવે ત્ યારે એવો વપરાશકતાર્ 
પણ ગર્ાહક હોવો જોઇએ.   

 

સેવાઓનો ગર્ાહકઃ અિધિનયમથી નકકી કરેલી ગર્ાહકોની આ એવી બીજી કક્ષા છે મા ંસેવાઓ 
ભાડે રાખનાર અથવા વપરાશકતાર્નો સમાવેશ થાય છે. અિધિનયમ હઠેળ ગર્ાહક તરીકે ગણાવા 
માટે, કોઇ અવેજ બદલ સેવા ભાડે રાખલેી અથવા લીધેલી હોવી જ રી છે. તેમ છતા,ં આવુ ંઅવેજ 
તાત્ કાિલક ચકૂવવાનુ ંનથી હોત ુ.ં 
 

ગર્ાહક તકરારઃ એવી તકરાર કે મા,ં ની ફિરયાદ ની સામે થઇ હોય તે  યિકત ફિરયાદમા ં
સમાિવ  ટ આકે્ષપોનો ઇન્ કાર કરે અથવા તેની સામે વાધંો ઉઠાવે.  
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ખામીઃ ÕÕખામીÕÕ એટલ ે વેપારીએ કોઇ માલના સબંધંમા ંકોઇપણ રીતે દાવો કય  હોય તે મજુબ 
તત્ સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદાથી અથવા તેની હઠેળ અથવા કોઇ  પ  ટ અથવા ગિભર્ત 
કરાર હઠેળ િનભાવવી જ રી હોય તેવી ગણુવ ા, જથ્ થા, ક્ષમતા, શુ તા અથવા ધોરણમા ં કોઇ 
ખામી, અપણૂર્તા અથવા િૂટ  
 

ઊણપઃ ÕÕઊણપÕÕ એટલ ે કોઇ  યિકતએ કોઇ સેવાના સબંધંમા ં તત્ સમયે અમલમા ં હોય તેવા 
કાયદાથી અથવા તેની હઠેળ અથવા કરાર અનસુાર અથવા અન્ યથા િનભાવવી જ રી હોય અથવા 
કામગીરી કરવા માટે હાથ ધરેલી કામગીરીની ગણુવ ા, પર્કાર અને તેની રીતમા ં કોઇ ખામી, 
અપણૂર્તા, િૂટ અથવા અપયાર્પ્ તતા.  
 

માલઃ ગર્ાહક માલમા,ં -  
 (૧) ભારતમા ંઉત્ પાદન કરેલી, પર્િકર્યા કરેલી અથવા ખનન કરેલી કોઇ પર્ોડકટ; 
 (ર) ફાળવણી પહલેા શેર બહાર પાડવા સિહત શેર અને  ટોક;  

(૩) ભારતમા ં આયાત કરેલ, િવતિરત કરેલ અથવા િનયિંતર્ત કરેલ માલના સબંધંમા ં
ભારતમા ંઆયાત કરેલ માલનો  
                               સમાવેશ થાય છે.  

 

ઉત્ પાદકઃ  કોઇ  યિકત- 
  (૧) કોઇ માલ અથવા તેના ભાગ બનાવે અથવા ઉત્ પાિદત કરે; અથવા  

(ર) અન્ ય  યિકતઓ ારા ઉત્ પાિદત થયેલા ભાગોને જોડીને આખરી પર્ોડકટને પોતે 
ઉત્ પાિદત કરેલા માલ તરીકે દાવો કરે; અથવા  
(૩) અન્ ય કોઇપણ ઉત્ પાદક ારા બનેલા અથવા ઉત્ પાિદત થયેલા કોઇ માલ પર 
પોતાનુ ંિચ ન મકૂીને એવો માલ પોતે બનાવેલો અથવા ઉત્ પાિદત કરેલો હોવાનો દાવો 
કરે 
 તે ઉત્ પાદક ગણાય. 
 

િનયિંતર્ત વેપારપર્થાઃ િનયિંતર્ત વેપારપર્થા એટલે એવી 
કોઇ વેપારપર્થા કે મા,ં ગર્ાહકે કોઇ માલ અથવા 
યથાપર્સગં, સેવા ખરીદવા, ભાડે રાખવા અથવા મેળવવા 
માટેની પવૂર્શરત પે બીજો માલ અથવા સેવા ખરીદવા, ભાડે 
રાખવા અથવા મેળવવાની ફરજ પડે. આ સદંભર્મા ં
વેપારપર્થાને કોઇ વેપાર ચલાવવાને લગતી સકારાત્ મક 
પર્થા તરીકે સમજવાની છે અને તેમા,ં- (૧) નાથી વેપારી 
અથવા વેપારીના વગર્ ારા લેવાતી િકંમત િનયિંતર્ત અથવા 
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તેને અસર થાય તે રીતે કોઇ  યિકતએ કરેલા કૃત્ ય (ર) કોઇ વેપારના સબંધંમા ંકોઇ  યિકતના 
એકાદ અથવા ટક પગલાનો સમાવેશ થાય છે.  
 
 

ગેરવાજબી વપેારપર્થાઃ ÕÕગેરવાજબી વેપારપર્થાÕÕ એટલે એવી વેપારપર્થા કે , કોઇ માલના 
વેચાણ, વપરાશ અથવા પરુવઠાને ઉ જેન આપવા માટે અથવા કોઇ સેવાની જોગવાઇ કરવા માટે 
અપનાવવામા ંઆવે. તેમા ંકોઇ પણ ગેરવાજબી અથવા છેતરિપંડીયકુત પર્થાનો સમાવેશ થાય છે.  
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૩.૧૮ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
 

 ગર્ાહક  
 ગર્ાહક અિધકારો  
 ગર્ાહક માલ અને સેવાઓ  
 ફિરયાદ  
 ગર્ાહક ફિરયાદીની તકરારો  
 િનયિંતર્ત વેપારપર્થા  
 ગેરવાજબી વેપારપર્થા  
 સમિુચત પર્યોગશાળા  

 

૩.૧૯ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 િવ ાથીર્ઓને ગર્ાહક સરુક્ષાની જ િરયાત પર પોતાના મતં  યો રજૂ કરવાનુ ંકહો.   
 ગર્ાહક સરુક્ષામા ંિવ ાથીર્ઓની સહભાિગતાનુ ંમહત્ વ સમજાવો.  
 અિધિનયમના સફળ અમલીકરણમા ંિવ ાથીર્ઓની ભિૂમકા સમજાવો.   
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::: 
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                     એકમ-૪  

ગર્ાહક અિધકારો અન ેગર્ાહક જવાબદારીઓનો પિરચયઃ 
 
માળખુ:ં 
૪.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૪.૧ પર્ા  તાિવક  
૪.ર ગર્ાહક અિધકારો  
 ૪.૨.૧ સલામતીનો અિધકાર  
 ૪.૨.૨ માિહતગાર થવાનો અિધકાર 

 ૪.૨.૩ પસદંગીનો અિધકાર  
 ૪.૨.૪ સનુાવણીનો અિધકાર  
 ૪.૨.૫ િનવારણનો અિધકાર  
 ૪.૨.૬ ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર  
 ૪.૨.૭ મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવાનો અિધકાર 

 ૪.૨.૮ આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર  
૪.૩ ગર્ાહક જવાબદારીઓ  
 ૪.૩.૧ િવવેકબિુ યકુત જાગિૃત  
 ૪.૩.૨ પગલા  
 ૪.૩.૩ સામાિજક િન  બત  
 ૪.૩.૪ પયાર્વરણીય કાળજી   
 ૪.૩.૫ સઘંભાવના  
૪.૪ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૪.૫ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૪.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ  

 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,- 
 ગર્ાહકના અિધકારો  
 ગર્ાહકની જવાબદારીઓ સમજી શકશે 

 અને પોતાની જવાબદારી વહન કરવાની સાથે પોતાના અિધકારો વાપરવા માટે પેર્િરત 
બનશે.  

 

૪.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 શબ્ દ ÕÕકન્ ઝયમુરÕÕ ફેર્ન્ ચ શબ્ દ ÕÕકન્ ઝયિુમરરÕÕ પરથી ઉતરી આવેલો છે. નો અથર્ ÕÕખાવુ ં
અથવા પીવુÕંÕ એવો થાય છે. ગર્ાહક એટલે પોતાને પર્ાકૃિતક સસંાધનો તરફથી અથવા બજાર 
મારફત પોતાને મળતી કોઇ ચીજવ  ત ુઅથવા સેવા વાપરતી અથવા ઉપયોગ કરતી  યિકત. 
જહોન એફ. કેનેડીના મતાનસુાર, ÕÕ  યાખ્ યાની એ ગર્ાહકમા ં દરેકનો સમાવેશ થાય છે. ગર્ાહકો 
લગભગ તમામ જાહરે અને ખાનગી િનણર્યોને અસર કરત ુ ંઅને તેનાથી અસર પામતુ ં સૌથી 
િવશાળ આિથર્ક જૂથ છે.ÕÕ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬થી ગર્ાહક  યાખ્ યા, ÕÕચકૂવાયેલા અથવા 
 ચકૂવવા માટે વચન આપ્ યુ ં હોય અથવા અંશતઃ ચકૂવણી થયેલ હોય અને અંશતઃ વચન 

અપાયેલ હોય અથવા િવલિંબત ચકૂવણીની કોઇ પર્થા હઠેળના અવેજ બદલ માલ ખરીદતી, સેવા 
ભાડઠે રાખતી અથવા મેળવતી કોઇ  યિકત.ÕÕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૪.૨ ગર્ાહક અિધકારોઃ 
  ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી નીચેના ગર્ાહક અિધકારોની ગર્ાહક અિધકારોની સકં  પના કરે 
છેઃ- 
 

 સલામતીનો અિધકાર  
 માિહતગાર થવાનો અિધકાર  
 પસદંગીનો અિધકાર  
 સનુાવણીનો અિધકાર  
 િનવારણનો અિધકાર  
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 ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર  
 મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવાનો અિધકાર  
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર  

 

૪.૨.૧ સલામતીનો અિધકારઃ દરેક ગર્ાહકને, પોતાના જાનમાલને જોખમી હોય તેવા 
માલ અને સેવાઓના વેચાણની સામે સરુિક્ષત થવાનો અિધકાર હોય છે. ખરીદેલો માલ 
સલામતી જ િરયાતો પિરપણૂર્ કરતો હોવો જોઇએ. આ અિધકારથી ગર્ાહકને જાનમાલ અને 
આરોગ્ યને ભયજનક અને હાિનકારક માલની સામે સરુિક્ષત બનવાનો અિધકાર મળે છે.  
 

૪.૨.૨ માિહતીનો અિધકારઃ  દરેક ગર્ાહકને ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ સામે પોતાના 
અિધકારોની સરુક્ષા કરવા માટે માલ અથવા સેવાઓની ગણુવ ા, જથ્ થા, ક્ષમતા, શુ તા, 
ધોરણો અને િકંમત િવશે માિહતગાર  થવાનો અિધકાર છે. પરૂતી માિહતી મેળવવા માટેનો 
ગર્ાહકનો અિધકાર એવો મહત્ વનો અિધકાર છે નાથી ગર્ાહકને કોઇ માલ ખરીદતી વખતે 
અથવા સેવા ભાડે મેળવતી વખતે બૌિ ક િનણર્યો લવેામા ં સરળતા રહ ે છે. માિહતીનો 
અિધકાર વેપારીઓએ અપનાવેલી ગેરવાજબી વેપારપર્થાની સામે એક સગંીન હિથયાર છે.  
  
૪.૨.૩ પસદંગીનો અિધકારઃ દરેક ગર્ાહકને,      
શકય હોય ત્ યા ં સધુી િવિવધ પર્કારના માલ અને 
સેવાઓ  પધાર્ત્ મક િકંમતે મળી રહ ે તેવી ખાતરી 
મેળવવાનો અિધકાર છે. બીજા શબ્ દોમા ં કહીએ તો, 
ગર્ાહક પાસે બજારમાથંી  પધાર્ત્ મક િકંમતે પોતે  
ઇચ્ છતો હોય તે માલ અને સેવાઓમા ંપસદંગી કરવાનો 
િવક  પ હોવો જોઇએ. પર્ોડકટોમા ં અથવા માલ અને 
સેવાઓમા ં  પધાર્ત્ મક િકંમતે પસદંગીની સૌથી મોટી 
ેણી ગર્ાહકોને પરૂી પાડવાના હતેથુી વાજબી અને 

તદુંર  ત  પધાર્ને પર્ોત્ સાહન આપવામા ંઆવે છે.  
 

૪.૨.૪ સનુાવણીનો અિધકારઃ ગર્ાહકને વાજબી ફોરમ સમક્ષ પોતાના મતં  યો, 
અવલોકનો અને ફિરયાદો  યકત કરવાનો અિધકાર હોય છે. જયારે કોઇ ગર્ાહકને ફિરયાદ 
હોય ત્ યારે, તેને તે કહી સભંળાવવાનો અને યોગ્ ય ફોરમ ારા તેની ફિરયાદ પર્ત્ યે પરૂત ુ ં
ધ્ યાન આપવામા ંઆવશે એવી ખાતરી મેળવવાનો અિધકાર છે.  
 

૪.૨.૫ િનવારણ મળેવવાનો અિધકારઃ િનવારણ મેળવવાનો અિધકાર જયારે ગર્ાહકના 
અિધકારોનુ ંઉ  લઘંન કરવામા ંઆવે તયારે કાનનૂી વળતર અને ન્ યાય માગવાનો ગર્ાહક 

 



 

Teachers’ Reference Book Part-I 

43
અિધકાર છે. તેનાથી, માલની ખોટી રજૂઆત અથવા અસતંોષકારક સેવાઓ માટે 
વળતર મેળવવા માટે ગર્ાહકને ખાતરી મળે છે.  
 

૪.૨.૬ ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકારઃ ગર્ાહકને પોતાના સમગર્ જીવન દરિમયાન 
સમુાિહતગાર ગર્ાહક બનવાની જાણકારી અને ગર્ાહક િનણર્યોને અસર કરતા હોય તેવા 
પિરબળો પર્ત્ યે પગલા લેવા માટે જ રી કૌશ  યો મેળવવાનો અિધકાર હોય છે.  
 

૪.૨.૭ મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવાનો અિધકારઃ મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકાર 
એટલે જીવન ટકાવી રાખવાની ખાતરી આપતા હોય તેવા મળૂભતૂ માલ અને સેવાઓનો 
અિધકાર. તેમા,ં પરૂતા ખોરાક, કપડા, આ ય, આરોગ્ ય સભંાળ, િશક્ષણ અને  વચ્ છતાનો 
સમાવેશ થાય છે.  
 

૪.૨.૮ આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકારઃ જીવનની ગણુવ ામા ં વિૃ  કરે તેવા 
ભૌિતક પયાર્વરણના અિધકાર એટલ ેઆરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો 
અિધકાર તેમા,ં  યિકતનુ ં ની પર િનયતંર્ણ ન હોય તેવા 
પયાર્વરણીય જોખમોની સામેના રક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. 
તેનાથી, સાપંર્ત અને ભાિવ પેઢી માટેના પયાર્વરણના રક્ષણ 
કરવાની અને તેમા ંસધુારણા કરવાની જ િરયાતની જાણકારી 
મળે છે.  

 

૪.૩ ગર્ાહક જવાબદારીઓઃ 
 જવાબદાર ગર્ાહક એ છે કે  ગર્ાહક સરુક્ષામા ંસિકર્ય ભાગ લેતો હોય. ઉપર વણર્વેલા 
અિધકારો વાપરતી વખતે ગર્ાહક આંદોલનમા ંઅમકુ જવાબદારીઓ પોતાને ખભ ેલઇને સિકર્ય ભાગ 
લેવાની અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે. કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનેશનલે નીચેની ગર્ાહક જવાબદારીઓ નકકી 
કરેલી છેઃ- 
 

૪.૩.૧ િવવકેબિુ યકુત જાગિૃતઃ ગર્ાહક પોતે  માલ અને સેવા ખરીદતો હોય અને 
વાપરતો હોય તેની િકંમત અને ગણુવ ા િવશે સાવચેત બનીને પર્ ો પછૂવાની જવાબદારી 
ગર્ાહકની છે. ગર્ાહકે જોવુ ંજોઇએ, સાભંળવુ ંજોઇએ અને પર્ ો પછૂવા જોઇએ. તેણે પર્ોડકટ 
અને સેવાઓની હકીકતોની ચકાસણી કરતી વખતે બે-ચાર દુકાને પછૂવુ ંજોઇએ.  
 

૪.૩.૨ પગલા:ં પોતાની જાતને સમથર્ન આપીને પોતાને વાજબી સોદાથી માલ મળે એવુ ં
સિુનિ ત કરવાની જવાબદારી ગર્ાહકની છે. જયા ંસધુી ગર્ાહક ઉદાસીન ગર્ાહક તરીકે રહશેે 
ત્ યા ંસધુી તેનુ ંશોષણ ચાલ ુરહશેે. જયારે કંઇ ખોટંુ થતુ ંહોય તયારે તેને યોગ્ ય કરવા માટે 
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કોઇએ કામ કરવુ ં જોઇએ.  યિકતએ સમદુાયમા ં અન્ યોની સાથેના સબંધંોનુ ં મ ૂ  ય 
જાળવવુ ંજોઇએ. ગર્ાહકે કોઇ સોદો કરવામા ંપોતાની સં  કૃિત અને પરંપરા કોઇ સમાધાન ન 
થાય તે સિુનિ ત કરવાની જ ર પડતી હોય છે.  
 

૪.૩.૩ સામાિજક િન  બતઃ ગર્ાહક માલ અને સેવાઓના 
પોતાના વપરાશમા ંઅન્ ય નાગિરકો, ખાસ કરીને,  થાિનક, 
પર્ાદેિશક અથવા આંતરરા  ટર્ીય સમદુાયમા ં વિંચત અને 
િનબર્ળ જૂથો પર થતી અસર િવશે સાવધ રહવેાની 
જવાબદારી ગર્ાહકની છે. તેણે એવી ખાતરી કરવાની હોય 
છે કે પોતે વાપરતો હોય તેવી પર્ોડકટો અને સેવાઓ 
બીજાને હાિનકારક હોય તેવી પિરિ  થિતમા ંબનાવવામા ંઆવતી નથી.  
 

૪.૩.૪ પયાર્વરણીય કાળજીઃ ગર્ાહકે પોતાના માલ વપરાશની પયાર્વરણીય અને અન્ ય 
પિરણામો સમજવા જોઇએ. તેણે ભાિવ પેઢીઓ માટે પર્ાકૃિતક 
સસંાધનોનુ ં જતન કરવાની અને પથૃ ્ વીનુ ં રક્ષણ કરવાની પોતાની 
 યિકતગત અને સામિૂહક જવાબદારી ઓળખવી જોઇએ. તેણે એવી 
ખાતરી કરવાની હોય છે કે માલ અને સેવાઓના ઉત્ પાદન, ઉપયોગ 
અને િનકાલથી પયાર્વરણને નકુસાન ન થાય.  

 

૪.૩.૫ સઘંભાવનાઃ ગર્ાહકે ગર્ાહકોને સગંિઠત કરવાની જવાબદારી પોતાના ખભા પર 
લેવી જોઇએ અને તાકાત અન ેપર્ભાવ ઊભા કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવુ ંજોઇએ. 
ગર્ાહકોના િહતોને ઉ ેજન અને રક્ષણ આપવા માટે ગર્ાહકોના િહત માટે કામ કરતા હોય 
તેવા બીજા લોકો સાથે ઊભા રહવે ુ ંજ રી છે.  યિકતએ ગર્ાહકોને સગંિઠત કરીને ગર્ાહકોના 
ક  યાણ માટે ભેગા મળીને કામ કરવા માટે સમજાવવુ ંજોઇએ.  
 
 ઉપર જણા  યા મજુબના ગર્ાહક અિધકારો અને જવાબદારીઓ હવે પછીના એકમોમા ં
િવગતવાર સમજાવવામા ંઆ  યા છે.  
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૪.૪ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ  

 ગર્ાહક અિધકારો  
 ગર્ાહક જવાબદારીઓ  
 િવવેકબિુ યકુત જાગિૃત 

 પગલા 
 સામાિજક િન  બત 

 પયાર્વરણીય કાળજી   
 સઘંભાવના  

 
 

૪.૫ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 દરેક અિધકારની સકં  પનાની ચચાર્ કરો.  
 દરેક અિધકારના સબંધંમા ંગર્ાહકની ભિૂમકા સમજાવો. 
 દરેક અિધકારના સબંધંમા ંગર્ાહક જવાબદારીઓ નકકી કરવા માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 

 
:::::::::::::::::::::::::::::: 
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     એકમ-પ 
સલામતીનો અિધકાર 
 

માળખુ ં
૫.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો 
૫.૧ પર્ા  તાિવક  
૫.૨ અથર્  
૫.૩ સલામતી માટેના ઉપાયો  
૫.૪ યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કા  
૫.૫ સલામતીના ધોરણો  
 ૫.૫.૧ માનક પર્માણન ્િચ નો 
૫.૬ ગર્ાહક સલામતી માટેના કાયદાઓ  
 ૫.૬.૧ ખોરાક સલામતી  
 ૫.૬.૨ સલામત ઔષધો 
 ૫.૬.૩ પર્ોડકટ સલામતી  
૫.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૫.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૫.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  

 આ એકમના ઉ ેશોથી, િવ ાથીર્ઓ,- 
 સલામતીના અિધકારની સકં  પના સમજી શકશે.  
 સલામતી સિુનિ ત કરવા માટે સરકાર અને અન્ ય સં  થાઓ ારા લેવાતા પગલાઓ િવશે 

જાણી શકશે.  
 ખોરાક, ઔષધ અને આહારના અનસુધંાનમા ંવાપરવા માટે અિ  તત્ વ ધરાવતા કાનનૂી 

ઢાચંાને સમજી શકશે.  
 

 ૫.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
  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. 
 

પ.ર અથર્ઃ  

 સલામતીનો અિધકાર એટલ ેજાનમાલને જોખમી હોય તેવી પર્ોડકટ, ઉત્ પાદન પર્િકર્યા અને 
સેવાઓની સામે સરુિક્ષત થવાનો અિધકાર. તેમા ં ગર્ાહકોના લાબંાગાળાના િહતો અને તેમની 
તાત્ કાિલક જ િરયાતોના િવષયોનો સમાવેશ થાય છે.  
 

 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. 
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૫.૩ સલામતી માટેના ઉપાયોઃ 
 ગર્ાહકોની સરુક્ષા અને સશિકતકરણ સરકાર ારા અમલમા ંમકૂવાના 
િવિવધ ઉપાયો પર આધાર રાખે છે. તેમાનંા કેટલાક સભંિવત ઉપાયો નીચે 
મજુબ છેઃ-  
 માલ અને સેવાઓની સલામતી અને ગણુવ ાના ઉપાયો અને 

ધોરણો  થાપવા  
 આવ  યક માલ અને સેવાઓના પિરક્ષણ અને પર્માણન માટેની 

સવલતો પરૂી પાડવી   
 ઉત્ પાદકો ખામીયકુત અથવા જોખમી માલ માટે વળતર આપે એવુ ંસિુનિ ત કરવા માટે 

નીિતઓ ઘડવી.  
 

૫.૪ યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કાઃ 
 સન ૧૯૮૫મા ંયનુાઇટેડ નેશન્ સની સામાન્ ય સભાએ ગર્ાહક સરુક્ષાના િવષયમા ંઅપનાવેલી 
માગર્દિશર્કાથી ગર્ાહક સરુક્ષા માટે સરકારે લેવાના પગલાઓ ઠરાવવામા ંઆ  યા.  
 પર્ોડકટ વાપરવામા ંસલામત છે એવુ ંસરકારે સિુનિ ત કરવા માટે કાનનૂી તતંર્ો, સલામતી 

િવિનયમો, રા  ટર્ીય અથવા આંતરરા  ટર્ીય ધોરણો,  વૈિચ્છક ધોરણો અને સલામતી માટેના 
રેકડર્ િનભાવવા સિહત સમિુચત ઉપાયો અપનાવવા જોઇએ અથવા એવા સમિુચત ઉપાયો 
અપનાવવાને પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ.  

 સમિુચત નીિતઓથી એવુ ંસિુનિ ત કરવુ ંજોઇએ કે ઉત્ પાદકો ારા બનાવેલો માલ વપરાશમા ં
સલામત છે.  

 માલ બજારમા ં લાવવા માટે જવાબદાર હોય એવી  યિકતઓ, ખાસ કરીને, પરુવઠેદારો, 
િનકાસકારો, આયાતકારો, ટક વેપારીઓ અને એવી અન્ ય  યિકતઓએ એવુ ંસિુનિ ત કરવુ ં
જોઇએ કે આવો માલ તેમની સભંાળમા ં હોય ત્યારે અયોગ્ ય હરેફેર અથવા સગંર્હને કારણે 
અસલામત ન બને.  

 માલના યોગ્ ય ઉપયોગ માટે ગર્ાહકને સચૂના આપવી જોઇએ અન ે માલના ઉપયોગમા ં
સકંળાયેલા જોખમોથી તેને માિહતગાર કરવો જોઇએ.  

 શકય હોય ત્ યા ંઆંતરરા  ટર્ીય રીતે સમજી શકાય તેવા સકેંતોથી ગર્ાહકોને મહત્ વની સલામતી 
માિહતી આપવી જોઇએ.  

 સમિુચત નીિતઓથી એવુ ંસિુનિ ત કરવુ ંજોઇએ કે જો ઉત્ પાદકો અથવા િવતરકોને પર્ોડકટ 
બજારમા ં મકૂાયા પછી તેના અણધાયાર્ જોખમો ખ્ યાલમા ં આવે તો તેમણે સબંિંધત 
સ ાિધકારીઓને અને લોકોને િવના િવલબં ેતેની જાણકારી આપવી જોઇએ.  

 સરકારોએ પણ આવા જોખમોથી ગર્ાહકોને યોગ્ય રીતે માિહતગાર કરવામા ં આવે તેવુ ં
સિુનિ ત કરવાની પધ્ ધિતઓ િવચારવી જોઇએ.  
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 સરકરે એવી નીિતઓ અપનાવવી જોઇએ કે ની હઠેળ, જો કોઇ પર્ોડકટ ગભંીર રીતે 

ક્ષિતયકુત હોવાનુ ંજણાય અથવા તેનો યોગ્ ય રીતે ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તો પણ મોટા અને 
ગભંીર જોખમો તેમાથંી ઉ ભવતા હોવાનુ ં જણાય તો, ઉત્ પાદકો અને/અથવા િવતરકો તે 
પર્ોડકટને પાછી ખેંચીને તેને બદલે સધુારેલી પર્ોડકટ અથવા તેમા ંફેરફાર કરેલી અથવા તેની 
અવેજી પર્ોડકટ બજારમા ંમકેૂ. વાજબી સમયમયાર્દાની અંદર આમ કરવુ ંશકય ન બને તો 
ગર્ાહકને પરૂતા પર્માણમા ંવળતર આપવુ ંજોઇએ.    

  

૫.૫ સલામતીના ધોરણોઃ 
  યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કાથી ગર્ાહક માલની સલામતી અને ગણુવ ા માટેના 
ધોરણોની ઝલક આપવામા ંઆવી છે. સલામતી સિુનિ ત કરવા માટે સરકારે લેવાના અમકુ પગલા 
નીચ ેમજુબ છેઃ- 
 

 સરકારે  વૈિચ્છક ધોરણો મકૂવા માલ અને સેવાઓની 
સલામતી અને ગણુવ ા માટેના  વૈિચ્છક અને અન્ ય 
ધોરણો ઘડવાને ઉ ેજન આપીને તેનો રા  ટર્ીય અને 
આંતરરા  ટર્ીય  તરે યોગ્ ય રીતે અમલ કરાવવો જોઇએ 
અને આવા ધોરણોનો યોગ્ ય રીતે પર્ચાર કરવો જોઇએ.   

 પર્ોડકટની સલામતી અને ગણુવ ા માટેના રા  ટર્ીય 
ધોરણો અને િવિનયમોની વખતોવખત સમીક્ષા કરવી જોઇએ કે થી સામાન્ ય રીતે  વીકૃત 
આંતરરા  ટર્ીય ધોરણોને શકય હોય ત્ યા ંસધુી આવા ધોરણો અનુ પ રહ.ે   

  થાિનક, આિથર્ક પિરિ  થિતઓને કારણે સામાન્ ય રીતે સ ્વીકૃત આંતરરા  ટર્ીય ધોરણથી 
ઉતરતા દરજજાના ધોરણો વપરાતા હોય ત્યારે શકય તેટલ ુજ  દી તેવા ધોરણોની કક્ષા ઊંચી 
લઇ જવા માટે તમામ પર્યાસ કરવા જોઇએ.  

 આવ  યક ગર્ાહક માલ અને સેવાઓની સલામતી, ગણુવ ા અને કામગીરીનુ ંપિરક્ષણ અને 
પર્માણન કરવાની સવલતોને સરકારે ઉ ેજન આપીને તેની ઉપલભ્ યતા સિુનિ ત કરવી 
જોઇએ.  

 

 સલામતીના ધોરણોનો ઉ ેશ,- 
યાિંતર્ક જોખમો, 
વીજળીના સાધનોને લગતા જોખમો,  
ગરમી/ઉ  માને લગતા જોખમો  
આગ અથવા િવ  ફોટ જોખમો,  
રાસાયિણક જોખમો,  
િવક જોખમો,  
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િકરણોત્ સગર્ને લગતા જોખમો,  

        વા િવિવધ પર્કારના જોખમોની સામે સરુક્ષા િનિદર્  ટ કરવા 
માટેનો હોય છે.  
 

૫.૫.૧ માનક પર્માણન ્ િચ નોઃ બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્સ ્(BIS) સલામતી અને 
ગણુવ ા માટેના ધોરણો તૈયાર કરવામા ંમહત્ વનો ભાગ ભજવે છે. તે જુદી જુદી સરકારી 
અને િબનસરકારી એજન્ સીઓ સાથે િનયિમત િવચારગોિ  ઠ ધરાવે છે. બ્ યરૂો ારા ધોરણો 
અને (ISI) પર્માણન ્ િચ નને િવિવધ સગંઠનો સાથે ચચાર્ઓ યોજીને ચચાર્સતર્ોનુ ંઆયોજન 
કરીને અને મદુર્ણ તેમ જ વીજાણ ુમાધ્ યમો માફરત ઉ ેજન આપવામા ંઆવે છે. પર્ોડકટ 
પરનુ ંધોરણ િચ ન અથવા પર્માણન ્ િચ ન પર્ોડકટનો ઉપયોગ કરતી વખતે સલામતીની 
ખાતરીનો િનદેર્શ કરે છે. તે એક એવી હકીકતની ખાતરી છે કે પર્ોડકટને અમકુ પર્માણભતૂ 
પિરક્ષણો હઠેળ પસાર કરવામ ં આવેલી છે. અને આરોગ્ ય જોખમોની સામે સલામતી 
સિુનિ ત કરે છે. બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્સ ્ (BIS) અથર્તતંર્ના તમામ કે્ષતર્ો માટેના 
ધોરણો ઘડે છે.  માલ ગણુવ ા જાળવતા હોય તેને બ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન  ટાન્ ડડર્સ ્ ારા 
ISI પર્માણન ્ િચ ન વાપરવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે. ખરીદવેચાણ અને િનરીક્ષણ 
િનયામકની કચેરી (Directorate of Marketing & Inspection) સલામત અને ગણુવ ાયકુત 
પર્ોડકટ માટે ઉત્ પાદકો  અને િવકેર્તાઓને  AGMARKનો ઉપયોગ કરવાની ટ આપે છે. 
વન  પિતજન્ ય તેલો, માખણ, ઘી િવ. આ િચ ની હઠેળ આવે છે. જામ, ફળોના રસ,  કવોશ, 
મરુબ્ બા અને કેન કરેલા ખોરાક વી ફળ અને વન  પિતજન્ ય પર્ોડકટોના ઉત્ પાદકોને મજૂંરી 
આપતા અ  મતંર્ાલય ારા ડ પર્ોડકટ ઓડર્ર  (FPO)નુ ં િનયમન કરવામા ંઆવે છે. 
ગણુવ ા િનયતંર્ણ અને પર્માણીકરણની સમજ િવગતવાર આપવા માટે એક અલગ પર્કરણ 
રાખેલ છે.  

 

૫.૬ ગર્ાહક સરુક્ષા માટેના કાયદાઓઃ 
 ગર્ાહક વપરાશ અને ઉપયોગ માટે સલામત પર્ોડકટોની ઉપલભ્ યતા સિુનિ ત કરવા માટે 
સરકારે િવિવધ ગર્ાહક અિધિનયમો પસાર કયાર્ છે. ખા  ચીજો અને દવાઓ જીવન ટકાવવા પરૂતા 
જ અિનવાયર્ નથી હોતા ંપરંત ુતેમા ં ભેળસેળ હોય અથવા ચોકકસ ધોરણો ધરાવતી ન હોય તો 
જોખમી પણ બને છે. ગર્ાહકોને સરુક્ષા આપવા માટે અને સલામત ખોરાક તેમજ સલામત ઔષધો 
સિુનિ ત કરવા માટેના કાયદાઓ અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યા છે.   
 
 

૫.૬.૧ ખોરાક સલામતીઃ ખા ચીજોમા ંભેળસેળના િનવારણ માટેના સવર્ગર્ાહી કાનનૂ 
માટેની જોગવાઇ કરવા માટે સસંદે ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ પસાર 
કરેલો. આ અિધિનયમથી ખોરાકના ધોરણો માટેની કેિન્ દર્ય સિમિતની રચના માટેની અને 
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કેિન્ દર્ય પર્યોગશાળાની પણ જોગવાઇ કરે છે. ખોરાકની અમકુ ચીજવ  તઓુનુ ં ઉત્ પાદન 
કરવા પર પર્િતબધં મકેૂલો છે. ભેળસેળ કરેલા ખોરાકની ચકાસણી જાહરે પથૃકકાર (Public 

Analyst) ારા કરવામા ંઆવે છે અને કાયદાની અમલબજવણી માટે ડ ઇન્ પેકટરોની 
િનમણકૂ કરવામા ંઆવે છે. ખોરાકના ઉત્ પાદકો, િવતરકો અને વેપારીઓએ ખોરાકની સારી 
ગણુવ ા અને તેમાનંા તત્ વો માટે વોરંટી આપવાની જ ર પડે છે. વેચનારે ની પાસેથી 
માલ ખરી ો હોય તે  યિકતનુ ંનામ જાહરે કરવાનુ ંહોય છે. તબીબી  યવસાયીએ ખોરાકી 
ઝેર (Food Poisoning) ના બનાવોનો અહવેાલ રાજય સરકાર ારા જાહરે કરવામા ંઆવે 
તેવા અિધકારીઓને આપવાનો હોય છે. કાયદાના ઉ  લઘંન બદલ કડક િશક્ષાની જોગવાઇ 
કરેલી છે. કસરૂવાર જણાય તેવી  યિકતને સજા કરવાની, તેની િમલકત સરકાર દાખલ 
કરવાની અને વધારાની િશક્ષા કરવાની સ ા અદાલતોને આપવામા ંઆવી છે.અિધિનયમની 
જોગવાઇઓ લાગ ુપાડી શકાય તે હતેથુી, ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ િનયમો, ૧૯૫૫ પણ 
ઘડવામા ંઆ  યા છે. આ િનયમોથી ખોરાકની ગણુવ ાના ધોરણો, જાહરે પથૃકકારની અને 
ડ ઇન્  પેકટરોની ફરજો, નમનૂા સીલ કરીને મોકલવાની કાયર્રીિત, ખોરાકમા ં રંગ-
સામગર્ીના ઉપયોગ, ખોરાકના પેિકંગ અને લેબિલંગ, વેચાણ પરવાનાના િનયમન, 
િપર્ઝવેર્િટવના ઉપયોગ, ઝેરી ધાતયુકુત દૂષકો, જતંનુાશકો અને કીટનાશકો, ખોરાકના 
ચળકાટ િવ.ને લગતી કાયર્રીિત િવશે િવગતો આપેલી છે.  
 

૫.૬.૨ સલામત ઔષધોઃ ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધન બનાવટ બાબતનો અિધિનયમ, 
૧૯૪૦ અને સન ૧૯૬૪મા ં કરેલા સધુારા અિધિનયમથી ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધન 
બનાવટોની આયાત, ઉત્ પાદન, વેચાણ અને િવતરણનુ ંિનયમન થાય છે. આ અિધિનયમનો 
મખુ્ ય હતે ુ ગર્ાહકોને ઉતરતા ધોરણોવાળા ઔષધો અને સ દયર્પર્સાધનની બનાવટોથી 
સરુિક્ષત કરવાનો છે. આ અિધિનયમથી એવુ ં ઠરા  યુ ં છે કે પેટન્ ટ અથવા માિલકીહક 
ધરાવતી દવાઓના સબંધંમા,ં તેમાનંા  તત્ વો અથવા પધ્ ધિત ઠરાવેલી રીતે લેબલ અથવા 
પાતર્ પર દશાર્વેલી હોવી જોઇશે. ઔષધોની ખોટી બર્ાન્ ડ ગેરકાયદે ગણાય છે. ઔષધમા ં
કોઇ ગદું, વાસી, સડેલુ ંઅથવા કોહવાયેલુ ંદર્  ય હોય અથવા તેનો િબનઆરોગ્ યપર્દ િ  થિતમા ં
સગંર્હ કરેલો હોય અથવા પેકેિજંગ કરેલુ ંહોય અથવા આવા ઔષધમા ંઝેરી દર્  યો હોય ત્યારે 
ઔષધ ભળેસળેયકુત ગણાય છે. જો સરકારને એવી ખાતરી થાય કે કોઇપણ ઔષધમા ં
મનુ  ય અથવા પશનેુ કોઇ રીતે જોખમ રહલેુ ંછે અથવા તેમા ંકરેલા દાવા મજુબ તેમા ંકોઇ 
જ ઉપચારાત્ મક મ ૂ ય નથી, તો, તેવા ઔષધ પર સરકાર પર્િતબધં મકૂી શકશે. ઔષધ અને 
સ દયર્પર્સાધનને લગતી બનાવટો બાબતના િનયમો ઔષધ અને સ દયર્પર્સાધન બનાવટો 
બાબતના અિધિનયમ, ૧૯૪૦ હઠેળ ઘડવામા ં આ  યા છે. તેમા,ં ઔષધો અને 
સ દયર્પર્સાધનને લગતી બનાવટોના આયાત, વેચાણ, િવતરણ, પેકેિજંગ,  ટોક, લેબિલંગ 
િવ.ના પરવાના માટેની જોગવાઇ કરી છે.  

 



 

Teachers’ Reference Book Part-I 

52

 
 

૫.૬.૩ પર્ોડકટ સલામતીઃ ભારતમા ં સવર્ગર્ાહી પર્ોડકટ સલામતીને લગતો કોઇ જ 
અિધિનયમ નથી. જતંનુાશક િનયતંર્ણ હકુમ, પયાર્વરણ સરંક્ષણ અિધિનયમ, ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ, ૧૯૮૬ અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા જાળવણી અિધિનયમ વા કેટલાક કાયદાઓ 
છે  હાિન અથવા નકુસાનના વળતરલક્ષી પાસા સાથે ઘણીબધી રીતે સબંધં ધરાવે છે.  
 

 સરકારની એ ફરજ છે કે - 
 

 ગર્ાહક પર્ોડકટો સાથે સકંળાયેલી ઇજાના ગેરવાજબી ખતરાની સામે લોકોને રક્ષણ 
આપવુ.ં  

 ગર્ાહક પર્ોડકટોની તલુનાત્ મક સલામતીના મ ૂ  યાકંનમા ંગર્ાહકોને મદદ પ થવુ.ં   
 ગર્ાહક પર્ોડકટો માટેના સમાન સલામતી ધોરણો િવકસાવીને રાજય અને  થાિનક 

િવિનયમોનો સઘંષર્ ઘટાડવો.   
 પર્ોડકટ સબંધંી મતૃ્ય,ુ િબમારી અને ઇજાઓના કારણોમા ંસશંોધનને ઉ ેજન આપીને 

તપાસ હાથ ધરવી અને આવા બનાવો બનતા અટકાવવા.   
 કાનનૂી કાયર્વાહી અને વહીવટી પગલાઓથી ધોરણોનો અમલ કરાવવો.  
  
 ગર્ાહકને પોતાનો સલામત અિધકાર સિુનિ ત ન થાય તેવા િક  સામા,ં આવો ગર્ાહક, 
િનવારણ એજન્ સી સમક્ષ ફિરયાદ કરવા માટે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ ગર્ાહકને 
િનવારણ એજન્ સી સમક્ષ ફિરયાદ ન ધાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. કોઇ ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા અથવા કોઇ ખામીયકુત માલ અથવા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે ત્ યારે જીવન 
અને સલામતીને જોખમી હોય તેવા માલની સામે ગર્ાહક િનવારણ/ઉકેલ મેળવી શકે છે. 
અથર્તતંર્ના વૈિ કરણ, ઈ-કોમસર્, નેટશોિપંગ અને બજાર તેમજ માલના ઝડપી 
િવ  તરણથી ગર્ાહકોને પર્ોડકટોની સલામતીના સબંધંમા ંવધ ુરક્ષણની જ ર પડે છે.  
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૫.૭ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ  

 સલામતી પર્ોડકટો 
 સલામતી ધોરણો  
 ખોરાક સલામતી 
 પર્ોડકટ સલામતી 
 સલામત ઔષધો 
 ઝેરી પદાથ    
 જોખમો 

 
 

૫.૮ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 ગર્ાહકના સલામતી અિધકારો વાચંીને તેની ચચાર્ કરો.  
 સલામત અને િબનસલામત પર્ોડકટોની ખાિસયતો સમજાવો.  
 પર્ોડકટના સલામતી ધોરણો સમજાવો.  
 પર્ોડકટ પિરક્ષણ પર્યોગશાળાઓની જ િરયાત િવશે ચચાર્ કરો.   
 ગર્ાહક સલામતી માટેના કાયદાઓની સમજ આપો.   
 ગર્ાહકોને ખાસ કરીને, બાળકોને િબનસલામત પર્ોડકટો કઇ રીતે બચાવી શકાય તેની ચચાર્ 

કરો.  
 ઉપર જણાવેલી હોય તે િસવાયની બીજી કોઇ પણ પર્વિૃ  િવચારી શકાય. 
 

 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::: 
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      એકમ-૬ 

માિહતીનો અિધકાર 

 

માળખુ ં
૬.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૬.૧ પર્ા  તાિવક  

૬.૨ અથર્  

૬.૩ માિહતીના  તર્ોત  

 ૬.૩.૧ લેબલ  

  ૬.૩.૧.૧ તત્ વો (ઘટકો) 

  ૬.૩.૧.૨ પોષણલક્ષી માિહતી 
  ૬.૩.૧.૩ ઉમેરવામા ંઆવતા દર્  યો (additives)  

  ૬.૩.૧.૪ તારીખ સધુીમા ંઉપયોગ બાબત  

  ૬.૩.૧.૫ પર્િકર્યા ટેકિનકો 
 ૬.૩.૨ િવ ાપન, મદુર્ણ અને િવજાણ ુમાધ્ યમો  
 ૬.૩.૩ સરકારી દફતર અને નાગિરક અિધકારપતર્  

૬.૪ મહત્ વની સકં  પનાઓ  
૬.૫ સિૂચત પર્વિૃ ઓ  
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૬.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,- 
 

 માિહતગાર થવાના અિધકાર િવશે જાણી શકશે  
 ગર્ાહકને લગતી માિહતીના  તર્ોત િવશે જાણી શકશે.  
 શાણપણયકુત પસદંગી કરવા માટે માિહતીનુ ંમહત ્ વ જાણી શકશે.  
 સમાજના ક  યાણ માટે અિધકાર કઇ રીતે વાપરવો તે જાણી શકશે.  
 

૬.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 ગર્ાહકોને માતર્ તમામ ગર્ાહક માલ 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 પાસથેી માિહતી મેળવવાનો અિધકાર હોય છે. િવકાસ એજન્ સીઓ અને લોકો વચ્ ચ ે
માિહતીની અવરજવાર િ માગીર્ હોવી જોઇએ. માિહતીનો અિધકાર જીવન, િવકાસ અને સામાિજક 
ન્ યાયના અિધકારનો એક આવ  યક ભાગ છે. સમાજનુ ંસચંાલન અને શાસન લોકો માટે પારદશર્ક 
હોવુ ંજોઇએ. માિહતી મળવાના અભાવથી જાહરે અને ખાનગી સગંઠનો પાસે ઉપલબ્ ધ હોય તેવી 
હકીકતો અને આંકડાઓ પર જ ની પર્વિૃ ઓ આધાર રાખતી હોય તેવા ગર્ાહક જૂથોની 
અસરકારતા ગભંીરતાપવૂર્ક સીિમત બની જાય છે.  

 

 
 

ભારતના સિંવધાનથી વાણી  વાતં ય અને અિભ  યિકતના મળૂભતૂ અિધકારોની ખાતરી આપવામા ં
આવી છે. જાહરે િહતને લગતી બાબતો પર પર્માણભતૂ માિહતીના અભાવથી અથર્પણૂર્ ચચાર્ િનરથર્ક 
ઠરે છે. યિુનયન કાબાર્ઇડ ારા સગંર્હ કરેલા જોખમી રાસાયિણક દર્  યો અંગેની માિહતી અને તેના 
ઉપચારાત્ મક પગલા િવશેની જાણકારી સલુભ હોત તો ભોપાલ ગેસ આપિ નુ ંસકંટ િનવારી શકાયુ ં
હોત. માિહતીના અિધકારથી દેશની િનણર્યકતાર્ પર્િકર્યામા ંલોકસહભાિગતા સિુનિ ત થાય છે  
લોકશાહીમા ંએક આવ  યક તત્ વ છે.  
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૬.૨ અથર્ઃ 
 માિહતગાર થવાનો અિધકાર એટલે પોતાની જાણથી પસદંગી અથવા િનણર્ય કરવા માટે 
જ રી માિહતીઓ પોતાને મેળવવાનો અિધકાર. ગર્ાહકોને શાણપણપવૂર્ક અને જવાબદારીપવૂર્ક 
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. 

 

 

૬.૩ માિહતીના  તર્ોતઃ 
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 
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૬.૩.૧ લેબલ  

 લેબલ એ પર્ોડકટની બર્ાન્ ડ નામ ધરાવતુ,ં પુ  કળ 
પર્માણમા ંમાિહતી ધરાવતુ ંઅથવા પેકેજનુ ંસિચતર્ વણર્ન કરત ુ ં
પર્ોડકટની પર લગાવેલુ ંસાદુ પતાકડુ ંછે. લેબલ પરની માિહતી 
ગર્ાહકને પોતાની જાણ સિહતની પસદંગી કરવામા ંમદદ પ બને 
છે. ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૫૪ હઠેળના 
પર્વતર્માન ખોરાક લબેિલંગ િનયમોથી લબેલ પર આપવાની 
માિહતીનુ ંવણર્ન કયુર્ છે. લેબલ પર ખા  પર્ોડકટના ઉત્ પાદકે 
આપવાની જ રી માિહતી નીચે પર્માણ ેછે.  

 

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 ચતેવણીઓ 
 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.  

  
 

૬.૩.૧.૧ તત્ વો (ઘટકો): પેકેજ કરેલા ખોરાકમા ં  તત્ વ/ઘટકો હોય તેની માિહતી 
આપવી જોઇએ. આ માિહતી મહત્ વની અને પાયાની હોય છે. અમકુ લોકોને અમકુ 
પર્કારના આહાક, ખોરાક દૂષકો અથવા રાસાયિણક ઉમેરણો (additives)ની અ િચ હોય 
છે. લેબલમા ં માતર્ આવા જોખમી ઘટકોના નામ જ નિહ પરંત ુ તેની માતર્ા પણ 
દશાર્વવી જોઇએ.   
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૬.૩.૧.૨ પોષણલક્ષી માિહતીઃ િશશ ુ આહાર માટે પોષણલક્ષી માિહતી આપતા લેબલ 
ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ હઠેળ ફરિજયાત છે. કાબ હાઇડેર્ટ, પર્ોિટન, ફેટ 
તેમજ કુલ કેલરી અને મહત્ વના વીટામીન તેમજ ખનીજો િવશેની માિહતી ગર્ાહક માટે 
મહત્ વની હોય છે. આ માિહતી ઉપરાતં, પારિમિતઓને લગતી બીજી માિહતી એટલે કે 
ઘનીકૃત, િબનઘનીકૃત અથવા બહઘુનીકૃત ચરબી અને તેના આહારજન્ ય રેસા; 
કોલરે  ટર્ોલ િવ. વી માિહતી પણ જ રી છે. દરેક વાનગી –  ખાવા માટે તૈયાર હોય 
તેના િક  સામા ંપરૂક પોષણને લગતી માિહતી પરૂી પાડવાની જ ર પડે છે.  
 

૬.૩.૧.૩ ઉમેરવામા ંઆવતા દર્  યો (additives): કોઇ ખોરાક/ચીજવ  તમુા ંકયા દર્  યો 
કેટલા પર્માણમા ંઉમેરેલા છે તે દશાર્વવુ ંફરિજયાત છે.  

 

૬.૩.૧.૪ તારીખ સધુીમા ંઉપયોગ બાબતઃ ઉત્ પાદકે ÕÕયઝુ બાય ડેટÕÕ અથવા ÕÕબે  ટ 
િબફોર ડેટÕÕ જાહરે કરવી જોઇએ. અમકુ પર્ોડકટોની સગંર્હ આવરદા (Shelf  life) 

મયાર્િદત હોય છે. સલામતીને ધ્ યાનમા ંલઇને આવા િક  સામા ંઆવી માિહતી અત્ યતં 
મહત્ વની હોય છે. કોઇ પર્ોડકટ કઇ તારીખ સધુી સલામત છે તે ગર્ાહકે જાણવુ ંજોઇએ. 
એવી જ રીતે સગંર્હની પિરિ  થિતઓ પણ એટલી જ મહત્ વની છે. આદશર્ સગંર્હ 
પિરિ  થિતઓ અત્ યતં જ રી છે.  

   

૬.૩.૧.૫ પર્િકર્યા ટેકિનકોઃ ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમથી એવુ ંફરમા  યુ ંછે કે 
ખોરાકના ચળકાટ, પરવાના નબંર અને ચળકાટ કરેલા ખોરાક/ખા ચીજના િક  સામા ં
જણાવવાનો ચળકાટનો હતે ુ વી બાબતોનો ઉ  લેખ કરવો જ રી છે. પરંત ુખોરાકમા ં
જયારે િન  કષર્ણ (leaching); સકૂવણીની જુદી જુદી પધ્ ધિતઓ ઉપયોગમા ં લેવાયેલી 
હોય ત્ યારે ગર્ાહક માટે આ બાબત જાણવી એટલી જ જ રી છે અને લેબલ પર આનો 
ઉ  લેખ કરવો જોઇએ.  
  

૬.૩.૨ િવ ાપન, મદુર્ણ અને િવજાણ ુમાધ્ યમોઃ  
 બજારમા ં મકૂવામા ં આવતી નવી પર્ોડકટને 
લગતી  માિહતીના પર્સાર માટે ઉત્ પાદક િવિવધ પર્કારના 
માધ્ યમોનો ઉપયોગ કરી શકે. 

 

 િ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 િવજાણ ુ
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 
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ઉપલભ્ યતા અને પસદંગી િવશે ગર્ાહકને માિહતગાર રાખવા માટે િવ ાપનને એક 
જ િરયાત તરીકે ગણે છે.  
 

 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. 
 

 ૬.૩.૩ સરકારી દફતર અને નાગિરક અિધકારપતર્ઃ 
  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 લષેણ પર્ગટ કરવાની પણ સબંિંધત અિધકારીની ફરજ રહશેે.  
 

 જાહરે જનતાને સેવા પરૂી પાડતા હોય તેવા જાહરે ઉપકર્મો (undertakings) પોતાનો 
નાગિરક અિધકારપતર્ ગર્ાહકો માિહતી જોઇ શકે/મેળવી શકે તેવી  યવ  થા કરવા બધંાયેલા 
છે. 
 

 નાગિરક અિધકારપતર્ એ લિેખત દ  તાવેજ છે અને ધોરણો, સલુભ્ યતા અને 
પારદિશર્તા િવશે સેવા પરૂી પાડનાર ારા થતી જાહરેાત છે. ગર્ાહક સેવાઓ ઉપલબ્ ધ 
કરવામા,ં િકંમતની અન ે તેના ધોરણોની િવગતોમા ં અનસુરવામા ંઆવતા િનયમો અને 
કાયર્રીિતના સબંધંમા ંમાિહતી મેળવી શકે છે. 
  

 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.  
 

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

 



 

Teachers’ Reference Book Part-I 

60
 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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૬.૪ મહત્ વની સકં  પનાઓઃ 
માિહતીના  તર્ોત  
પર્ચાર માધ્ યમો  
નાગિરક અિધકારપતર્ 
લેબલ  
તત્ વો(ઘટકો) 
પોષણલક્ષી માિહતી  
ઉમેરવામા ંઆવતા દર્  યો(additives)  

પર્િકર્યા ટેકિનકો  
 

૬.૫ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
િશક્ષકોએ,- 
 ગર્ાહકના માિહતી અિધકારો વાચંીને ચચાર્ કરવી  
 માિહતીના ોતની સમજ આપવી 
 લેબલમા ંહોવી જોઇએ તેવી માિહતીની િવગતવાર ચચાર્ કરવી 
 તોલમાપના સાધનો અંગેની માિહતીની ચચાર્ કરવી  
 માિહતીને ગેરમાગેર્ દોરતા  તર્ોતની સમજ આપવી  
 સમાજના ક  યાણ માટે માિહતીના ઉપયોગ માટે િવ ાથીર્ઓને પેર્રવા  
 માિહતી અને ખોટી માિહતીના  તર્ોત તરીકે િવ ાપનો િવશે ચચાર્ કરવી 
 િવ ાથીર્ઓને જાહરેાતોનુ ં િનરીક્ષણ કરવા જણાવીને કયા પર્કારની માિહતી તેમાથંી મળે છે તે 

શોધી કાઢવા જણાવવુ ં
 િવ ાથીર્ઓને  થાિનક સપુરબજારની મલુાકાતે લઇ જઇને ત્ યા ંઉપલબ્ ધ માિહતી શોધી કાઢવા  

માટે તેમને જણાવવુ.ં 
 

િવ ાથીર્ઓએ,- 
 લેબલનુ ંઅવલોકન કરીને તેમાથંી મળતી માિહતી શોધવી. 
 કોઇપણ પર્ોડકટ પરનુ ંમાિહતી લેબલ તૈયાર કરવુ.ં 
 મળતી માિહતીનો ઉપયોગ કરીને ખરીદીની યાદી બનાવવી.  
 લેબલ પર હોવી જોઇએ તે માિહતીનુ ં વણર્ન કરત ુ ં પો  ટર   

બનાવવુ.ં 
 ખોટી માિહતી આપવામા ં વેપારીઓની ગેરવાજબી વેપારપર્થા 

સમજવી.  
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        એકમ-૭  

પસદંગીનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૭.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશો. 
૭.૧ પર્ા  તાિવક 
૭.૨ અથર્ 
૭.૩ િનયિંતર્ત પસદંગી  
૭.૪ ઇજારાશાહી અને વેપારપર્થા આયોગ (MRTP)ની સ ા 
૭.૫ મહત્ વની સકં  પના 
૭.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૭.૦ અધ્ યયનના ઉ ેશો.  

 આ એકમના અભ્યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,- 
  પસદંગીનો અિધકાર સમજી શકશે. 
  િનયિંતર્ત વેપારપર્થા િવશે સમજી શકશે.  
  ગેરવાજબી વેપારપર્થા િવશે સમજી શકશે.  
  પસદંગીનો અિધકાર સિુનિ ત કરવા માટેના કાનનૂી ઉપાયો સમજી શકશે.  
 

૭.૧ પર્ા  તાિવક 
 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. 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. બજારમા ંજયારે પસદંગી 
મળતી ન હોય ત્ યારે ગર્ાહકને વેપારી  િકંમત માગે તે િકંમતે મળતી પર્ોડકટ ખરીદવાની ફરજ  
પડે છે. ગર્ાહકને પોતાની પસદંગીની પર્ોડકટ નકકી કરવા માટેની તક આપવામા ંઆવતી નથી. 
વેપારીને ગર્ાહકની પસદંગી િનયિંતર્ત કરવાનો કોઇ જ અિધકાર નથી.  

 
 

૭.૨ અથર્ 
  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. 
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૭.૩ િનયિંતર્ત પસદંગી  
 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. 
 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 વેપારપર્થાથી ઉત્ પાદનના પર્વાહમા ંઅથવા બનેલા માલના પર્વાહમા ંઅથવા માલ 
છેવાડાના ગર્ાહકના હાથમા ંપહ ચે તે પહલેાના તબકકે િવતરણના તબકકે િવતરણના પર્વાહમા ંમડૂી 
અથવા સસંાધનોના મકુત પર્વાહમા ંઅવરોધ પેદા કરે છે. ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વપેારપર્થા 
અિધિનયમ, ૧૯૬૯ (MRTP)- 
 

(ક) અથર્તતંર્નુ ંસચંાલન સામાન્ય િહતોને હાિનકારક નીવડે તેવી આિથર્ક  સ ાના જમાવમા ં
પરીણમે નહીં તેવુ ંસિુનિ ત કરવા માટે; અને 
 

(ખ) જાહરે િહતને બાધક હોય તેવી ઇજારાશાહી, િનયિંતર્ત અને ગેરવાજબી પર્થાઓ 
પર્િતબિંધત કરવા માટે 
   અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યો હતો.  

 
 આ અિધિનયમ હઠેળ ભારત સરકારે ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગ 
(MRTP) તરીકે ઓળખાતા આયોગની  થાપના કરેલી છે.  
 

૭.૪ ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગ (MRTP)ની સ ા: 
કોઇ વેપારી ગર્ાહક માલની પસદંગીઓ િનયિંતર્ત કરીને અથવા ગર્ાહકને મયાર્િદત ેણીના 

માલમાથંી પસદંગી કરવાની ફરજ પાડીને કોઇ િનયિંતર્ત વેપારપર્થા અનસુરતો હોય ત્ યારે, 
આયોગ,- 
 

(૧) વચગાળાના મનાઇહુકમો એટલ ે કે ફિરયાદ થયેલી પર્થા અટકાવવા માટે ફરમાવતો 
મનાઇહકુમ કાઢી શકે છે.  

(ર) આવી પર્થા બધં કરતો હુકમ કાઢી શકે છે.  
(૩) આદેશો કાઢી શકે છે.  
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ઇજારાશાહી અને િનયિંતર્ત વેપારપર્થા આયોગ (MRTP)ને કોઇપણ િનયિંતર્ત 

વેપારપર્થામા ંતપાસ કરવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે. ગર્ાહકો અથવા ગર્ાહક સગંઠન તરફથી 
થયેલી ચોકકસ ફિરયાદના પર્િતભાવ પે, આયોગ, સદરહ ુપર્થા જાહરે િહતને બાધક છે કે કેમ તે 
શોધી કાઢશે. જો તેમ જણાય તો, આયોગ, હકુમ કરીને આવી પર્થા બધં કરવા અને તે ફરીથી શ  
ન થાય તે મજુબ ફરમાવી શકશે.  

 

આવી રીતે, પસદંગી કરવાનો ગર્ાહક અિધકાર યોગ્ ય રીતે સરુિક્ષત છે. સાવધ રહીને 
અિધકાર વાપરવાની જવાબદારી ગર્ાહકની છે.  
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૭.૫ મહત્ વની સકં  પના: 

િનયિંતર્ત પસદંગી 
ઇજારાશાહી વેપારપર્થા 
િનયિંતર્ત વેપારપર્થા  
ગેરવાજબી વેપારપર્થા 

 
૭.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
 મુ ાનો પિરચય આપવા માટે નીચનેી બાબતોની ચચાર્ કરોઃ-  
 િકંમતની સામે માલ અને સેવાઓની ગણુવ ાની સમતલુા  
 િકંમતની સરખામણી  
 પર્ોડકટની સલામતી   
 આરોગ્ ય પાસા પર અસરો   
 પર્ોડકટની િવ સનીયતા   
 ભેળસેળ કરેલી, ભળતી અને નકલી પર્ોડકટો શોધી કાઢવી   
 કાનનૂી પગલા   
 ગર્ાહક પસદંગી પર અસર કરતા પિરબળોની ચચાર્ કરો.  
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       એકમ-૮  

સનુાવણીનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૮.૧  પર્ા  તાિવક  
૮.૨ ગર્ાહકનો અવાજ  
૮.૩ ગર્ાહક રજૂઆત માટેનો મચં  
૮.૪ સગંિઠત થવાની જ િરયાત  
૮.૫ મહત્ વની સકં  પના 
૮.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૮.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો: 
 આ એકમના ઉ ેશોથી િવ ાથીઓ,- 
 પોતાના િહતોનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરવા માટે ગર્ાહકોને મળવાપાતર્ િવિવધ મચં િવશે સમજી શકશે.   
 પોતાના અિધકારો માટે લડત આપવાના હતેથુી સગંિઠત અને સામિૂહક પગલાની જ િરયાત 

સમજી શકશે.  
 સમાજના ક  યાણમા ંપોતાની ભિૂમકા સમજી શકશે.  
 

૮.૧  પર્ા  તાિવક: 
 ÕÕસનુાવણીનો અિધકારÕÕ  એટલે 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.  
 

 

૮.૨ ગર્ાહકનો અવાજ: 
ગર્ાહકના રજૂઆત કરવાના અિધકારોની સરુક્ષા કરવા માટે ગર્ાહક સહભાિગતા માટે જ રી 

ફોરમોની જોગવાઇ કરવાની જ ર પડે છે.  
 

 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. 
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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.  
 

 
 

 ગર્ાહકોને સેવાઓ પરૂી પાડતી સં  થા ગર્ાહક તકરાર િનવારણ સેલ ધરાવી શકે. ગર્ાહકોની 
ફિરયાદ પર્ત્ યે સમયસર ધ્ યાન આપવુ ંજોઇએ. આ  મોટાભાગના જાહરે અને ખાનગી સાહસો 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એકમો ધરાવે છે.  

 મહત્ વના મુ ાઓ પર પોતાના મતં  યો રજૂ કરવા માટે ગર્ાહકોએ સરકારનો સપંકર્ કરવાની જ ર 
પડતી હોય છે. સરકારની નીિતઓ લોકો માટે હોય છે તેથી લોકોની સહભાિગતા સૌથી વધ ુ
જ રી છે. પરામશર્ અને સહભાિગતા એવી બ ેપધ્ ધિતઓ છે નાથી ગર્ાહકનો અવાજ સભંળાતો 
થાય છે. લોકો પોતાના મતં  યો રજૂ કરે તે માટે સરકાર લોકોનો સપંકર્ કરે તે પરામશર્ છે અને 
િનણર્યપર્િકર્યામા ંલોકોને આમતંર્ણ આપવમા ંઆવે તે સહભાિગતા છે. લોકો નીિત ઘડતર અને 
અમલીકરણની નીિતઓ માટે રચાયેલી સિમિતઓના સભ્ ય બને છે.  

 

૮.૩ ગર્ાહક રજૂઆત માટેનો મચં: 
 ગર્ાહકને રજૂઆત માટે િવિવધ મચંો  થાપવામા ંઆ  યા છે. તેમાનંા અમકુ મચં નીચે મજુબ 
છેઃ- 
 

 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. 
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૮.૪ સગંિઠત થવાની જ િરયાત: 
  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. 
 જાહરે િહતના મુ્ ાઓ હાથ ધરી શકે. 
 જાહરે િહતના િ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 અસરકારક 
અધર્ન્ યાિયક  યવ  થાતતંર્ ગોઠ  યુ ંછે.  
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૮.૫ મહત્ વની સકં  પના: 
 

 સનુાવણીનો અિધકાર 

 ગર્ાહક િહતો 
 ગર્ાહક અવાજ  
 ગર્ાહક રજૂઆત 

  
૮.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
િશક્ષકોએ,- 
 ગર્ાહક અિધકારોની સરુક્ષા કરવા માટેગર્ાહક સગંઠન કઇ રીતે રચી શકાય તેની ચચાર્ કરવી.  
 કોઇ ચોકકસ મુ ા પર ગર્ાહકોને સગંિઠત કરવાની રીતની ચચાર્ કરવી. 
 ગર્ાહકો સરકારની નીિતમા ંકઇ રીતે યોગદાન આપી શકે તેનુ ંવણર્ન કરવુ.ં  
 ગર્ામ, સામાિજક, પર્ાદેિશક, રા  ટર્ીય અને આંતરરા  ટર્ીય  તરે ગર્ાહક અવાજ કઇ રીતે પહ ચાડી 

શકાય તેની ચચાર્ કરો. 
   
િવ ાથીર્ઓએ,- 

 

 પાણીનો ઓછો પરુવઠો, પરીક્ષા દરિમયાન વીજળીકાપ, શાકભાજીમા ંઅસાધારણ ભાવવધારા 
વો એકાદ મુ ો પસદં કરવો.  

 મુ ાનો અભ્ યાસ કરવો 
મુ ા િવશેની હકીકતો શોધવી  

 હકીકતો ચકાસવી 
 સગંિઠત બનવુ ં 
 અન્ યોને સમ  યાની સમજ આપવી 

સામિૂહક રીતે અવાજ ઊંચો કરવાની જ િરયાત જણાવવી 
 કાયર્વાહીના કર્મનુ ંઆયોજન કરવુ ં
 બેંશ ગોઠવવી 
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           એકમ-૯  

ફિરયાદ િનવારણનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૯.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૯.૧  પર્ા  તાિવક  
૯.૨ િનવારણ એજન્ સીઓ 
૯.૩ તકરારના પર્કારો  
૯.૪ ગર્ાહકોને મળવાપાતર્ ઉપાયો  
૯.૫ મહત્ વની સકં  પના 
૯.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૯.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,-  
 વેપારીએ છેતરિપંડી કરેલી હોય તેવા િક  સામા ંગર્ાહકને મળવાપાતર્ રક્ષણ િવશે સમજી શકશે. 
 ગર્ાહકોને મળવાપાતર્ ઉપાયો િવશે સમજી શકશે  
 ફિરયાદનુ ંિનવારણ મેળવવાની જ િરયાત િવશે સમજી શકશે.  
 

૯.૧  પર્ા  તાિવક:  
  િ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 એટલે ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ સામે તકરારનો ઉકેલ મેળવવાનો 
અિધકાર.  
 

 િનવારણ મેળવવાનો અિધકાર 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. 
 
 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.  
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૯.૨ િનવારણ એજન્ સીઓ: 

નારાજ પક્ષકારને મદદ કરવાના હતેથુી, ગર્ાહક ફોરમ તરીકે ઓળખાતી ગર્ાહક તકરાર 
િનવારણ એજન્ સીઓ  થાપવામા ંઆવે છે. ત ેએજન્ સીઓ િજ  લા  તરે િજ  લા ફોરમ, રાજય  તરે 
રાજય આયોગ અને રા  ટર્ીય  તરે રા  ટર્ીય આયોગ તરીકે ઓળખાય છે. આ તમામ અધર્-ન્ યાિયક 
સં  થાઓ છે. તેમને ખાસ પર્કારની દાદ આપવાની અને યોગ્ ય જણાય તેવા િક  સામા ં વળતર 
અપાવવાની સ ા આપવામા ંઆવી છે. આ ગર્ાહક ફોરમોની સેવાઓમા ંતમામ જાહરે અને ખાનગી 
ધધંાઓ અને સેવાકે્ષતર્ોને આવરી લેવામા ંઆ  યા છે. Ð મા,ં બેિન્ કંગ, નાણા, વીમો, પિરવહન, 
વીજળી, દૂરસચંાર, મનોરંજન અને એવા બીજા કે્ષતર્ોનો સમાવેશ થાય છે.  
 

૯.૩ તકરારના પર્કારો: 
 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.  

  
૯.૪ ગર્ાહકોને મળવાપાતર્ ઉપાયો: 
 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. ગર્ાહકે તથ્ ય હોય તેવી જ ફિરયાદો કરવી જોઇએ. િનવારણ મેળવવાની 
જવાબદારી ગર્ાહકની છે. 
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     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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૯.૫ મહત્ વની સકં  પના: 
ફિરયાદ િનવારણ  
ગર્ાહક ફોરમ  
તકરાર/ફિરયાદ 

 
 
 

૯.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
 િજ  લા ગર્ાહક ફોરમની મલુાકાતનુ ંઆયોજન કરો.  
 ગર્ાહક તકરાર ફોરમોના માળખા અને કામગીરી પર  યાખ્ યાન ગોઠવો. 
 ÕÕગર્ાહક સરુક્ષા કાયદાÕÕ પર  યાખ્ યાન ગોઠવો. 
 ફિરયાદના ઉકેલ માટેની જ િરયાત પર એક રેલીના આયોજન માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 વેપારીઓ ગર્ાહકોને છેતરતા હોય તેવા િક  સા શોધવાનુ ં જણાવીને વગર્મા ં રજૂ કરવા માટે 

િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 આવા િક  સાઓમા ંસભંિવત ઉપાયોની ચચાર્ કરો.  
 કોઇ એકાદ  થાિનક ગેરવાજબી વેપારપર્થા સામે કેસ ફાઇલ કરવા માટેની ફિરયાદનો મસુ ો 

તૈયાર કરવાનુ ંિવ ાથીર્ઓને જણાવો. 
 કૃિતર્મ ગર્ાહક ફોરમનુ ંઆયોજન કરો.  
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       એકમ-૧૦  

ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૧૦.૦ અધ્ યયન ઉ ેશો  
૧૦.૧  પર્ા  તાિવક  
૧૦.૨ ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય  
૧૦.૩ યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કા 
૧૦.૪ અિધકારના લાભ 

૧૦.૫ મહત્ વની સકં  પના 
૧૦.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૦.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,-  
 ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંમહત્વ  
 ગર્ાહક િશક્ષણના પર્સારનુ ંમહત્વ  
 સાથી Ð ગર્ાહકોને િશક્ષણ આપવામા ં  યિકતની ભિૂમકા  

     સમજી શકશે.  
 

૧૦.૧  પર્ા  તાિવક:  
 

 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 સાવચેત 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. 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.  
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૧૦.૨ ગર્ાહક િશક્ષણનો ધ્ યેય: 
 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. 
 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. 
 

૧૦.૩ યનુાઇટેડ નેશન્ સની માગર્દિશર્કાઃ 
 

ગર્ાહક સરુક્ષા માટે યનુાઇટેડ નેશન્ સ ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલી માગર્દિશર્કા ગર્ાહક 
િશક્ષણના સબંધંમા ંઅત્યતં ઉપયોગી છે.  
 

  સરકારે (કેન્ દર્ સરકારે તેમજ રાજય સરકારે) આ દેશના લોકોની સાં  કૃિતક પરંપરાને ધ્યાનમા ં
લઇને સામાન્ ય ગર્ાહક િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મો િવકસાવવા જોઇએ અથવા િવકસાવવા 
માટે  પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ. આવા કાયર્કર્મોનો ધ્ યેય લોકોને પારખ ુગર્ાહકો તરીકે વતર્વા 
માટે, માલ અને સેવાઓની માિહતીયકુત પસદંગી કરવા માટે સક્ષમ બનાવવાનો અને લોકોને 
પોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે સજાગ બનાવવાનો હોવો જોઇએ. આવા 
કાયર્કર્મોનુ ં િનમાર્ણ કરવામા ં ઓછી આવક ધરાવતા ગર્ાહકો અને ઓછી અથવા નિહવત ્
સાક્ષરતાનુ ં  તર ધરાવતા ગર્ાહકો સિહત ગર્ામીણ અને શહરેી બ ે િવ  તારોમાનંા વિંચત 
ગર્ાહકોની જ િરયાતો પર્ત્ યે ધ્ યાન આપવુ ંજોઇએ.  

 ગર્ાહક િશક્ષણ િશક્ષણપર્થાના બિુનયાદી અભ્ યાસકર્મમા,ં ખાસ કરીને, હાલના િવષયોના ઘટક 
તરીકે અિભ  અંગ બનવુ ંજોઇએ.  

 સરકારે (કેન્ દર્ સરકારે તેમજ રાજય સરકારે) ગર્ામીણ અને શહરેી િવ  તારોમાનંા ઓછી આવક 
ધરાવતા ગર્ાહક જૂથોના લાભ માટે િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે સમહૂ 
માધ્ યમો સિહત ગર્ાહક સગંઠનો અને િહત ધરાવતા અન્ ય જૂથોને પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ.   

 ધધંાકીય જૂથોએ યોગ્ ય જણાય ત્ યા ં વા  તિવક અને સબંિંધત ગર્ાહક િશક્ષણ અને માિહતી 
કાયર્કર્મો હાથ ધરવા જોઇએ અથવા તેમા ંસહભાગી બનવુ ંજોઇએ.  
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 ગર્ામીણ ગર્ાહકો અને િનરક્ષર ગર્ાહકો સધુી પહ ચવાની જ િરયાતને ધ્ યાનમા ંરાખીને, સરકારે 
(કેન્ દર્ સરકારે તેમ જ રાજય સરકારે) સમહૂ માધ્ યમોમા ંગર્ાહક િશક્ષણ કાયર્કર્મોનુ ં િનમાર્ણ કરવુ ં
જોઇએ અને તેને પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ.   

 સરકારે (કેન્ દર્ સરકારે તેમજ રાજય સરકારે) િશક્ષણિવ ો, સમહૂ માધ્ યમના  યાવસાિયકો અને 
ગર્ાહક સલાહકારોને ગર્ાહક માિહતી અને િશક્ષણ કાયર્કર્મો હાથ ધરવા માટે તેમને સહભાગી 
બનાવી શકાય તે હતેથુી તેમને માટે તાલીમ કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઇએ અથવા તેને 
પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ.  

 

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. 
 

૧૦.૪ અિધકારના લાભ: 
     અિધકારોથી નીચેની બાબતોને ઉ ેજન મળે છેઃ- 

 

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

સધુારણા 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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૧૦.૫ મહત્ વની સકં  પના: 

 

 ગર્ાહક િશક્ષણ  અ ાન 
 ગર્ાહક માિહતી  શોષણ 
 જાણકારી  
 કૌશ  યો  
 

૧૦.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
 ગર્ાહક િશક્ષણ અને દરેક  યિકતની ભિૂમકા માટેની જ િરયાતની ચચાર્ કરો.  
 ગર્ાહકનુ ંશોષણ થતુ ંહોય તેવી અમકુ પિરિ  થિતઓ ન ધવાનુ ંિવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 તોલમાપમા ંથતા ગર્ાહક શોષણના િક  સામા ંગર્ાહક િશક્ષણ કઇ રીતે આપવુ ં તેનુ ંમાગર્દશર્ન 

િવ ાથીર્ઓને આપો. 
 યોજના તૈયાર કરીને તેનો અમલ કરવાનુ ંિવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
  ÕÕગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતોÕÕના િવષય પર ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંઆયોજન કરવા માટે િવ ાથીર્ઓને 

જણાવો. 
  ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરેાતો પર લોકોને િશક્ષણ આપવા માટે નાટકનુ ંગોઠવો.  
 ફિરયાદના ઉકેલ માટેની જ િરયાત પર એક રેલીના આયોજન માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 વેપારીઓ ગર્ાહકોને છેતરતા હોય તેવા િક  સા શોધવાનુ ં જણાવીને વગર્મા ં રજૂ કરવા માટે 

િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 આવા િક  સાઓમા ંસભંિવત ઉપાયોની ચચાર્ કરો.  
 કોઇ એકાદ  થાિનક ગેરવાજબી વેપારપર્થા સામે કેસ ફાઇલ કરવા માટેની ફિરયાદનો મસુ ો 

તૈયાર કરવાનુ ંિવ ાથીર્ઓને જણાવો. 
 કૃિતર્મ ગર્ાહક ફોરમનુ ંઆયોજન કરો.  
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           એકમ-૧૧  

મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૧૧.૦  અધ્ યયન ઉ ેશો  
૧૧.૧  પર્ા  તાિવક  
૧૧.૨  અિધકારોનો અમલ કરાવવાના ઉપાયો 
૧૧.૩  મહત્ વની સકં  પના 
૧૧.૪  સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૧.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,-  
 ગર્ાહકોની જ િરયાતો અને અભાવ વચ્ ચેનો તફાવત પારખવા માટે 

 ઉ મ જીવન માટે આવ યક માલ અને સેવાઓ ઓળખવા માટે   
 મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવા માટે ગર્ાહક અિધકારો સમજવા માટે  
 બજારના િવિવધ અથર્તતંર્ો અને પિરવારના જીવન પર થતી તેની અસર સમજવા માટે 

                          સક્ષમ બનાવવાનો છે.   
 

૧૧.૧  પર્ા  તાિવક:  
 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, 
 

 
  
 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.  
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૧૧.૨ અિધકારોનો અમલ કરાવવાના ઉપાયોઃ 
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. 

 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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૧૧.૩ મહત્ વની સકં  પના: 
 મળૂભતૂ જ િરયાતો  
 મળૂભતૂ જ િરયાતોનો અિધકાર 
 ગિરમાયકુત જીવન 
 ક  યાણ કાયર્કર્મો 
 
 

૧૧.૪ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
 અભાવ અને સવલતો  
 સવલતો અને સખુસિુવધા 
 આવ  યક માલ અને ઇિચ્ છત માલ વચ્ ચેના તફાવત પર ચચાર્ શ  કરવી  
 માલ અને સેવાઓની બાબતમા ંકુટંુબની પસદંગી પર અસર કરતા હોય તેવા પિરબળોની ચચાર્ 

કરવી.  
  માલ અને સેવા પરૂી પાડતી  યકિતઓ, બજારમા ંથતી લવેડદેવડ અંગે સમજ આપવી. 
 કુટંુબની ખરીદક્ષમતાને અસર કરતા પિરબળોની ચચાર્ કરવી.   
 મળૂભતૂ જ િરયાતો પરૂી પાડવામા ંસરકાર અને  યિકતની ભિૂમકાની ચચાર્ કરવી.  
 

િવ ાથીર્ઓએ,- 
 પોતાના અભાવ, સવલતો અને સખુસિુવધાઓ નકકી કરવી.  
 કુટંુબની મળૂભતૂ જ િરયાતોની યાદી બનાવવી. 
 આવ  યક માલ અને સેવાઓની યાદી બનાવવી; અને  
 કુટંુબને આવ  યક ન હોય તેવા પણ ઇચ્ છનીય હોય તેવા માલ 

અને સેવાઓની યાદી બનાવવી.  
 ઉપર યાદીમા ં જણાવેલા માલ અને સેવાઓ પરૂી પાડતી 

 યિકતઓ નકકી કરવી.  
 માલ માટે પોતે કરેલી પસદંગીને અસર કરતા હોય પોતાના નગરમાનંા બજાર પિરબળો 

ઓળખવા.  
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             એકમ-૧૨  

આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર 

 
માળખુ ં
૧ર.૦  અધ્ યયન ઉ ેશો  
૧ર.૧  પર્ા  તાિવક  
૧ર.૨  ગર્ાહકની જવાબદારી 
૧૨.૩  અિધકારોનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરવો 
૧ર.૪  મહત્ વની સકં  પના 
૧ર.૫  સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૨.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસથી, િવ ાથીર્ઓ,-  
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણના મહત્વ 

 પયાર્વરણને માઠી અસર કરતા પિરબળો 
 પયાર્વરણના સરંક્ષણ માટેની પોતાની જવાબદારીઓ 
             સમજી શકશે.  
 

૧૨.૧  પર્ા  તાિવક:  
 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. 
 

 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. 
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૧૨.૨ 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. 
 

૧૨.૩  અિધકારોનો ઉપયોગ કઇ રીતે કરવોઃ 
 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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૧ર.૪ મહત્ વની સકં  પના:  

આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણ 
પયાર્વરણીય સરુક્ષા  
પયાર્વરણ સાનકુૂળ પર્ોડકટો 
પનુઃ પર્િકર્યા કરેલી પર્ોડકટો 
કુદરતી આપિ  

 
 

૧૨.૫ સિૂચત પર્વિૃ ઓ: 
 િશક્ષકે સારા પયાર્વરણ માટેની જ િરયાત અને પયાર્વરણની ગણુવ ાને માઠી અસર કરતા હોય 

તેવા પિરબળો િવશે ચચાર્ શ  કરવી.  
 ÕÕલોકોની પર્વિૃ ઓ અને પયાર્વરણ ગણુવ ાÕÕ વચ્ ચેની કડીના િવષયમા ંિવ ાથીર્ઓ સાથે ચચાર્ 

કરવી.  
 પયાર્વરણ સાનકૂુળ પર્વિૃ ઓ ન ધવા માટે િવ ાથીર્ઓને જણાવવુ.ં 
 પિરિ  થિત સાનકૂુળ પર્ોડકટો અને ઇકો-માકર્ (Eco-mark) િવશે ચચાર્ કરવી.  
 ÕÕિવકાસકીય પર્વિૃ ઓ અને પયાર્વરણ પર તેનો પર્ભાવÕÕ ના િવષય પર વકતતૃ્ વનુ ંઆયોજન 

કરવુ.ં 
  પયાર્વરણના સરંક્ષણ માટેની જ િરયાત પર પર્દશર્નની ગોઠવણી કરવી.  
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             એકમ-૧૩  

ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓ 

 
માળખુ ં
 

૧૩.૦  અધ્ યયન ઉ ેશો  
 

૧૩.૧  પર્ા  તાિવક  
 

૧૩.૨  િજ  લા ફોરમ 
 ૧૩.૨.૧  રચના  
 ૧૩.૨.૨  િનયિુકત 

 ૧૩.૨.૩  હો ાની મદુત 
 ૧૩.૨.૪  સેવાની શરતો  
 ૧૩.૨.૫  િજ  લા ફોરમની હકૂમત  
 ૧૩.૨.૬  ફિરયાદ કરવાની ક્ષમતા  
 ૧૩.૨.૭  ફિરયાદની િવષયવ  ત ુ 
 ૧૩.૨.૮  ફિરયાદ ન ધાવવાની પધ્ ધિત 

૧૩.૨.૯  ફિરયાદ દાખલ કરવા માટેની મયાર્દાઓ 
૧૩.૨.૧૦ ગર્ાહકને મળવાપાતર્ ઉપાયો. 
 

૧૩.૩ રાજય આયોગ 
 ૧૩.૩.૧  રચના  
 ૧૩.૩.૨  િનમણકૂો 
 ૧૩.૩.૩  સેવાની શરતો  
 ૧૩.૩.૪  હો ાની મદુત 

 ૧૩.૩.૫  પર્મખુ અથવા સભ્ યને હો ા પરથી દૂર કરવા બાબત 

 ૧૩.૩.૬  રાજય આયોગની હકૂમત 

 ૧૩.૩.૭  બેઠકનુ ં  થળ અને અન્ ય બાબતો 
 ૧૩.૩.૮  અપીલ 

 ૧૩.૩.૯  અપીલની સનુાવણી  
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૧૩.૪ રા  ટર્ીય આયોગ 
 ૧૩.૪.૧   થાપના  
 ૧૩.૪.૨  રચના 
 ૧૩.૪.૩  સેવાની બોલીઓ અને શરતો 
 ૧૩.૪.૪  રા  ટર્ીય આયોગની  વાય તા  
 ૧૩.૪.૫  રા  ટર્ીય આયોગની હકમૂત  
 ૧૩.૪.૬  રા  ટર્ીય આયોગે અનસુરવાની કાયર્રીિત  
 ૧૩.૪.૭  રા  ટર્ીય આયોગે આપેલી દાદ  
 ૧૩.૪.૮  કેસોની તબદીલી 
 ૧૩.૪.૯  ફરતી ખડંપીઠ (સરિકટ બેન્ ચ) યોજવા બાબત 
 ૧૩.૪.૧૦ અપીલ 
 

૧૩.૫ મહત્ વની સકં  પના  
 

૧૩.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૩.૦ અધ્ યયન ઉ ેશોઃ 
 આ એકમના અભ્ યાસ પછી, િવ ાથીર્ઓ,- 
  િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક િનવારણ  યવ  થાતતંર્ના ઉ ેશો, માળખુ ંઅને કામગીરી સમજી શકશે.  
   વ-િહત અને સામિૂહક િહત માટે ગર્ાહક ફોરમનો સપંકર્ કઇ રીતે કરવો તે બાબત સમજી શકશે.  
 ગર્ાહક ફોરમનો સપંકર્ સાધવા માટે ગર્ાહકોને માગર્દશર્ન કઇ રીતે આપવુ ંતે બાબત સમજી શકશે. 
 

૧૩.૧ પર્ા  તાિવક : 
 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 એટલ ે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 લ ે છે. આવા સેવા કે્ષતર્ોમા ં બેન ્ િકંગ, નાણા, વીમા, 
પિરવહન, વીજ, દૂરસચંાર , મનોરંજન અને એવા બીજા  કે્ષતર્ોનો સમાવેશ થાય છે. આ મચંોની 
હકૂમત ગર્ાહકોના ે  ઠ િહતમા ંિવ  તારવામા ંઆવી છે.  
 

૧૩.૨ િ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 સન ૧૯૯૩ના સધુારા પહલેા, રાજય સરકારોને કેન્ દર્ 
સરકારની મજૂંરીથી જ િજ  લા ફોરમ  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.  
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૧૩.૨.૧ રચના: 
 દરેક િજ  લા ફોરમ એક પર્મખુ અને 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 હોવો જોઇએ. બીજા બે સભ્ યો ક્ષમતા, પર્માિણકતા અને 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.  

 

૧૩.૨.૨ િ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.  
 

૧૩.૨.૩ હો ાની મદુત : 
 

 િજ  લા ફોરમનો દરેક સભ્ ય પ (પાચં) વષર્ની મદુત સધુી અથવા પોતે ૬૫ વષર્ની 
ઉમર સધુી – પહ ચ ે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 બેમાથંી  
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. 
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૧૩.૨.૪ સવેાની શરતો : 
 

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

 

૧૩.૨.૫ િ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.  

 

૧૩.૨.૬ 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 અવેજથી 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. 
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 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 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 અભાવના 
કારણસર 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 લતેી 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  
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સધુારી લેવા માટે ÕÕસામિૂહક કાયર્વાહીÕÕ માટે જોગવાઇના હતેથુી અિધિનયમમા ં સન 
૧૯૯૩ના સધુારાથી સમાન િહત ધરાવતા ગર્ાહકો િવશાળ સખં્ યામા ંહોય તયારે 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 ધરાવત ુ ં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.  
 

 

૧૩.૨.૭ 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 સરનામુ;ં 
(૩) ખામી અથવા ઊણપનો પર્કાર  થળ, સમય સિહત ફિરયાદને લગતી િવગતો; 
(૪) ફિરયાદી માગતો હોય તે દાદ. 
 

 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.  

 

૧૩.૨.૮ 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. 
આનાથી ફિરયાદોનો િનકાલ ઝડપી રીતે થાય છે. ફિરયાદ માડંવા માટે કાનનૂી  યવસાયી 
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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.  
 

૧૩.૨.૯ 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 બે 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. 
 

૧૩.૨.૧૦ 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, નીચેની એક અથવા તેથી વધ ુબાબતો હાથ 
પર લેવા માટે પર્િતવાદીને ફરમાવતો હકુમ પણ કરી શકશે : 
 

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 હુકમ 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 હકુમ 
કરવો જોઇએ. 
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માલ બદલી આપવા બાબત :- કિથત ખામી દૂર કરી 
આપવી શકય ન હોય ત્ યારે ફોરમ માલ બદલી આપવા માટે 
પર્િતવાદીને હુકમ કરી શકશે.  
 

િકંમત પરત આપવા બાબત :- જયારે એવુ ં સાિબત 
થાય કે માલની ગણુવ ા ઉતરતા ધોરણોવાળી 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.  
 

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. 
 

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 બેદરકારી છે. ડોકટરના પકે્ષ બેદરકારી 
સાિબત થાય અને દદ (ગર્ાહક) એ કોઇ હાિન અથવા ઇજા સહન કરેલી હોય તો ડોકટરને 
જવાબદાર ઠેરવવામા ંઆવશે.  
 

પર્ોડકટની જવાબદારી અને બેદરકારી :- વાજબી કાળજી લવેા માટે ઉત્ પાદકના પકે્ષ 
બેદરકારી સાિબત થાય અને પિરણામે ગર્ાહકે કોઇ નકુસાન અથવા ઇજા વેઠેલી હોય તો 
ઉત્ પાદકને 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 આઘાતની લાગણી અને પેટના રોગથી પીડાય છે. ÕખÕ નામનો પીણાનો ગર્ાહક 
પોતે ખરીદદાર ન હોવા છતા,ં આખરી ગર્ાહક સધુી કાળજી લેવાની ફરજ ઉત્ પાદકની બને છે 
એવા આધાર પર અદાલત ઉત્ પાદકને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે.  
 

વળતર :- વળતરને નકુસાન અથવા હાલાકીની ફેરભરપાઇ સમકક્ષ અથવા ફેરભરપાઇ 
તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. સામાન્ ય રીતે, અિધિનયમ હઠેળ િનિદર્  ટ કરેલી અન્ ય દાદ 
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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.  
 

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.  
 

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 હકીકતો અને સજંોગોને આધારે કામચલાઉ અથવા આખરી 
પર્કારનો હોઇ શકે.  
 

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  તનેુ જોખમી માલ તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. આવા માલથી 
િવશાળ સખં્ યામાનંા ગર્ાહકોના જાનમાલ અથવા આરોગ્ ય જોખમમા ંમકૂાઇ શકે છે. જોખમી 
માલ વેચાણ માટે ન મકૂવા માટે પર્િતવાદીને હકુમ 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.  
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પક્ષકારોન ેપરૂત ુ ંખચર્ અપાવવાની જોગવાઇ કરવા બાબત :- િજ  લા ફોરમને 
ફિરયાદીઓને યોગ્ ય કેસમા ં ખચર્ અપાવવાની સ ા છે. ફોરમને 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 હુકમની િ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 હુકમના 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. 

 
 

૧૩.૩ 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.  
 

૧૩.૩.૧ રચનાઃ 
 દરેક રાજય આયોગ એક પર્મખુ અને બીજ બે સભ્ યોથી બનશે. પર્મખુ એવી  યિકત 
હોવી જોઇશે  હાઇકોટર્ની ન્ યાયાધીશ હોય અથવા તે તરીકે રહી ચકેૂલી હોય. આયોગના 
બીજા બ ેસભ્ યો ક્ષમતા, પર્ામાિણકતા અને સેવાકાયર્મા ંસજજતા ધરાવતી  યિકતઓ હોવી 
જોઇએ. તેઓ અથર્શા  તર્, 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 
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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 બને્ ચો(ખડંપીઠ)ની રચના માટે પર્થમ વખત 
જોગવાઇ કરી છે.  
 

૧૩.૩.૨ િ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.  

 

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

 

૧૩.૩.૪ 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.  

 
 

૧૩.૩.૫ 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.  
 

૧૩.૩.૬ રાજય આયોગની હકૂમત : 
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 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 હકુમની 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 હુકમની િવ ધ્ ધ માતર્ રા  ટર્ીય 
આયોગમા ંજ અપીલ કરી શકાશે. 
 

૧૩.૩.૭ બેઠકનુ ં  થળ અન ે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 કચેરીનુ ં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 આક્ષપેો કબલૂ કરે ત્ યારે રાજય આયોગ કેસના 
ગણુદોષ અને પોતાની સમક્ષ રજૂ થયેલા દ  તાવેજોના આધારે ફિરયાદનો ફેંસલો 
કરશે. 
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(૮) હાથ ધરેલી કાયર્વાહી દરિમયાન જો રાજય સરકાર પક્ષકારોની સનુાવણી માટેની 

તારીખ નકકી કરે તો સનુાવણીની તારીખે અથવા સનુાવણી  તારીખ પર મલુતવી 
રાખવામા ંઆવે તેવી બીજી કોઇ તારીખે ફિરયાદી અને પર્િતવાદી અથવા તેમના 
અિધકૃત એજન્ ટે રાજય 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 અન ે 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 હુકમ પક્ષકારોને કોઇ પણ ખચર્ લીધા 
વગર પરૂો પાડવો જોઇશે.  

 

૧૩.૩.૮ અપીલ : 
 રાજય આયોગે પોતાને મળેલી સ ા વાપરતા કરેલા કોઇ હકુમથી નારાજ થયેલી 
કોઇ  યિકત આવો હકુમ થયાની તારીખથી ૩૦(તર્ીસ) િદવસની મદુતની અંદર રા  ટર્ીય 
આયોગ સમક્ષ ઠરાવવામા ં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.  

 

૧૩.૩.૯ 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.  
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૧૩.૪ રા  ટર્ીય આયોગ: 
 

૧૩.૪.૧  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.  

 

૧૩.૪.૨ રચના : 
રા  ટર્ીય આયોગ કેન્ દર્ સરકારે નીમેલા,- 
 (૧) અધ્ યક્ષઃ  અને (ર) બીજા ચાર સભ્ યોથી બનશે. 

 

 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 િનમણકૂને 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 નામિનયકુત કરવાના સપુર્ીમ કોટર્ના ન્ યાયાધીશ ....... અધ્ યક્ષ 

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

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

 

૧૩.૪.૩ સવેાની 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 
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૧૩.૪.૪ 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 તેવો 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 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.  
રા  ટર્ીય આયોગના અધ્ યક્ષ અથવા સભ્ ય,- 

(૧) દેવાની માડંવાળ થયેલો નાદાર ઠરે; અથવા, 
(ર) કેન્ દર્ સરકારના અિભપર્ાય મજુબ 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.  

 

૧૩.૪.૫ 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 હુકમોની િ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 
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થઇ ગયો હોય તેવી ગર્ાહક તકરારનુ ં રેકડર્ મગાવવાની અને તેમા ંયોગ્ ય 
હકુમ કરવાની સ ા રહશેે.  

 

૧૩.૪.૬ 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;ં  
(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 તેટલ ે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 તારીખે 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 નોિટસની 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 પર્િસધ ્િધ બદલ રા  ટર્ીય આયોગ િવ ધ્ ધ કોઇ જ કાનનૂી 
કાયર્વાહી કરી શકાશે નહી. 



 

Teachers’ Reference Book Part-I 

107
 

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

 

૧૩.૪.૮ 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.  

 
 
 

૧૩.૪.૯ 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.  

 

૧૩.૪.૧૦ અપીલ : 
 રા  ટર્ીય આયોગે પોતાની સ ા વાપરતા પસાર કરેલા કોઇ હકુમથી નારાજ થયેલી 
કોઇ  યિકત આવા હુકમની તારીખથી તર્ીસ િદવસની મદુતની અંદર આવા હુકમની િવ ધ્ ધ 
સપુર્ીમકોટર્ ને અપીલ કરી શકશે. ; 
 

 પરંત ુસપુર્ીમ કોટર્ને એવી ખાતરી થાય કે િનયમ સમયમયાર્દાની અંદર અપીલ 
ફાઇલ કરી ન શકવા માટે પરૂત ુ ંકારણ હત ુ,ં તો તે, સદરહ ુતર્ીસ(૩૦) િદવસની મદુત વીત્ યા 
પછી પણ અપીલ હાથ ધરી શકશે.  
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૧૩.૫ મહત્ વની સકં  પનાઃ 
 

 ગર્ાહક ફોરમ  
 િતર્-  તરીય અધર્ન્ યાિયક ફિરયાદ િનવારણ  યવ  થાતતંર્  
 હકૂમત  
 ફિરયાદ  
 અપીલ  
 સામિૂહક પગલા 

 

૧૩.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
  થાિનક ગર્ાહક ફોરમની મલુાકાત ગોઠવો.  
  થાિનક  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધ અથવા એડવોકેટનુ ંઅિતિથ  યાખ્ યાન ગોઠવો.  
 તમારા િજ  લાના ગર્ાહક ફોરમમા ંચાલી ગયેલા ઓછામા ંઓછો એક કેસ મેળવીને િવ ાથીર્ઓ 

સાથે તેની ચચાર્ કરો.  
 વતર્માનપતર્મા ંપર્ગટ થયેલા ગર્ાહક કેસો મેળવીને શાળાના નોિટસ-બોડર્ પર તે લગાવવા 

િવ ાથીર્ઓને જણાવો.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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      એકમ-૧૪  

ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો 
 
માળખુ ં
 

૧૪.૦  અધ્ યયન ઉ ેશો  
 

૧૪.૧  પર્ા  તાિવક  
 

૧૪.૨  કેિન્ દર્ય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ 
 ૧૪.૨.૧  ઉ ેશ  
 ૧૪.૨.૨  રચના 
 ૧૪.૨.૩  બેઠકો 
 ૧૪.૨.૪  પિરષદની કાયર્વાહી  

 

૧૪.૩ રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ 
 ૧૪.૩.૧  ઉ ેશ  
 ૧૪.૩.૨  રચના  
 ૧૪.૩.૩  બેઠકો  
 ૧૪.૩.૪  રાજય પિરષદની કાયર્રીિત 
  

૧૪.૪ િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ 
 ૧૪.૪.૧  ઉ ેશ  
 ૧૪.૪.૨  રચના 
 ૧૪.૪.૩  બેઠકો 
 

૧૪.૫ મહત્ વની સકં  પના  
 

૧૪.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓ 
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૧૪.૦  અધ્ યયન ઉ ેશો  
 

 આ એકમના ઉ ેશોથી,- 
 

 િવ ાથીર્ઓ તર્ણેય  તરે રહલેી ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોની રચના, ઉ ેશો અને તેની કામગીરી 
સમજી શકશે.   

 ગર્ાહકોના િહતોને સલામત રાખવામા ંગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોની ભિૂમકા સમજી શકશે.   
 િવ ાથીર્ઓ ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃ ઓમા ંભાગ લવેા માટે પર્ોત્સાિહત બનશે.  

 
 

૧૪.૧ પર્ા  તાિવકઃ 
 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 બચાવવાનુ ંઅને તેમને ખામીયકુત, ભેળસેળયકુત 
અને ઉતરતા ધોરણવાળી સેવાઓમાથંી બચાવવાનુ ંજ રી બન્ યુ ંછે.  
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમથી ગર્ાહક પિરષદોની  થાપના કરવા માટેની અને ગર્ાહકોના હકોને 
ઉતેજન 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.  
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૧૪.૨ 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 

 .  
 
 
 

૧૪.૨.૧ ઉદેશ : 
 કેિન્ દર્ય પિરષદનો ઉદેશ ગર્ાહકોના અિધકારોને રક્ષણ અને ઉતેજન આપવાનો છે. 
 

૧૪.૨.૨ 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  અન ે નાગિરક પરુવઠા મતંર્ી અથવા ગર્ાહકોની 
બાબતોના િવભાગનો હવાલો ધરાવતા મતંર્ી. 

(ઘ) સસંદના આઠ સભ્ યો Ð માનંા પાચં સભ્ યો લોકસભામાથંી અન ે 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. 
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 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 ચતેનાની વિૃ મા ંયોગદાન આપવામા ંમહત્ વનો ભાગ ભજવશે એવી અપેક્ષા 
છે.  
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા િનયમો, ૧૯૮૭ અનસુાર કેિન્ દર્ય પિરષદની મદુત તર્ણ વષર્ની રહશેે.  
 

 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.  

 

૧૪.૨.૩ 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.  

 

૧૪.૨.૪ 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 લેશે. અધ્ યક્ષ અને ઉપાધ્ યક્ષની 
ગેરહાજરીમા ં કેિન્ દર્ય પિરષદ પિરષદની બઠેકનુ ં પર્મખુ  થાન લેવા માટે સભ્ યો 
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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 લેિખતમા ં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. 

 

(પ) અિધિનયમ હઠેળના પોતાના કાય  અદા કરવાના હતેથુી, કેિન્ દર્ય પિરષદ પોતાના 
સભ્ યોમાથંી પોતે જ રી ગણે તેટલા કાયર્કારી જૂથોની રચના કરી શકશે અને આવી 
રીતે રચાયેલુ ં દરેક કાયર્કારી જૂથ 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 વાતાનકૂુિલત વગર્મા ંમસુાફરી કરવાને અને મસુાફરીની 
ખરેખર રીતનુ ંએવુ ંભાડુ ંઅથવા ખચર્ – તે બેમાથંી  ઓ  ંહોય તે મેળવવાને 
હકદાર રહશેે. ટીૂપ રાજયકે્ષતર્ોમાનંા િ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 
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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. 

 
 

૧૪.૩ 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.  

 

૧૪.૩.૧ ઉ ેશ : 
        રાજય પિરષદનો ઉદેશ 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 વ ્ યવ  થા. 
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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 ાર િ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 અને 
તેને લગતી ફરીયાદોનુ ંિનવારણ. 
૮. સાવર્જિનક ઉપયોિગતાઓ િવ. ારા લોકફિરયાદ િનવારણ. 

 

૧૪.૩.૨ 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.  

 

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

 
 

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

(૧) રાજય પિરષદની બઠેક 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 ંઓછ 
દસ (૧૦) િદવસનો સમય આપીને બોલાવવાની રહશેે.  

(૪) રાજય પિરષદની બઠેકની 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 અનકુર્મે સરકારી હુકમ પર્િકણર્ નબંર ૧૧૫, નાણા અને આયોજન 
(નાણા શાખા મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ, તારીખ ૧૬મી એિપર્લ, ૧૯૭૮ સરકારી હકુમ 
કર્માકં ૧૨૫ અને ૧૩૨, નાણા અને આયોજન (નાણા શાખા-મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ 
તા.૧૩/૪/૧૯૮૨ અને ૧૬/૪/૧૯૮૨ને વચંાણ ેલતેા સરકારી હકુમ પર્િકણર્ નબંર-૧૯૬, 
નાણા અને આયોજન (નાણા શાખા મસુાફરી ભથ્ થુ)ં િવભાગ, તારીખ ૧૯/૭/૧૯૮૮મા ં
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.   
(૯) કોઇ િબન-સરકારી સભ્ ય કોઇ વાજબી કારણ આંધર્પર્દેશ રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા 

પિરષદની સતત તર્ણ બેઠકોમા ં ગેરહાજર રહ ેતો તે સભ્ ય તરીકે હોતો બધં થશે. 
પિરષદના અધ્ યક્ષ તેને આંધર્પર્દેશ રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદના સભ્ યપદેથી દૂર 
કરશે.  
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 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. 

 

૧૪.૪ િ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. આંધર્પર્દેશ રાજય સરકારે આવી જ રીતે રાજયના તમામ ર૩ િજ  લાઓમા ં
િજ  લા ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદની રચના કરેલી છે. (જુઓ સરકારી હુકમ, પર્િકણર્ નબંર ૭૪, સીએ, 
એફ એન્ ડ સીએસ(સીએસ-૩(ર)) િવભાગ તા.૨૩/૧૨/૨૦૦૩) 
 

 

૧૪.૪.૧ ઉ ેશ : 
 

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

 

૧૪.૪.૨ 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.  
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(૩) બેઠકના સયંોજક સભ્ ય યો લી બેઠકની કાયર્ન ધ સરકારને મોકલશે અને િજ  લા 
ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદના ઠરાવ પર અનવુતીર્ પગલા લેશે.  

 

૧૪.૪.૩ બેઠકો: 
 

૧. િજ  લા પિરષદની બેઠક જ ર જણાય તેમ અને ત્ યારે મળશે પરંત ુદર વષેર્ ઓછામા ં
ઓછી બે બેઠકો 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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૧૪.૫ મહત્ વની સકં  પનાઃ 
 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ  
  થાયી કાયર્કારી જૂથ  
 કાયર્કારી જૂથ 

 હો ાની એ અગર્સિચવ 
 

 

૧૪.૬ સિૂચત પર્વિૃ ઓઃ 
 આપના િજ  લાની ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદના સભ્ યને આમતંર્ણ આપીને અને િવ ાથીર્ઓ સાથે 

તેમની િવચારગોિ  ઠનુ ંઆયોજન કરો.   
 તમારી શાળામા ંગર્ાહક પિરષદ બનાવવા માટે િવ ાથીર્ઓને પર્ોત્ સાહન આપીને તેના ઉ ેશો 

અને કાયર્રીિત ઘડવાનુ ંકહો.  
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