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ગર્ાહક-િશક્ષણ 
તાલીમ િશક્ષકોની તાલીમનો િનયમ સગંર્હ 

ગર્થં-૩ 
ગર્ાહક સેવાઓ 

 
 ગર્ાહક-િશક્ષણમા ંતાલીમ િશક્ષકને તાલીમ આ૫વા તાલીમ િનયમ સગંર્હ તૈયાર 
કરવાની કામગીરી સ પવા બદલ અન્ ન અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ,આંધર્પર્દેશના 
સિચવ અને ગર્ાહક કલબ માટે મોડયલૂની રચના માટેની રા  ટર્ીય સિમિતના અધ્ યક્ષ ી 
ભવંરલાલ,આઇ.એ.એસ.ની હુ ંઉંડી કૃત તા  યકત ક  .ં સસુગંત હકીકતોનો સમાવેશ 
કરવામા ં તેમના ૫રોક્ષ િવવેચન અને મ ૂ  યવાન સચૂનો મદદ ૫ બન્ યા ં છે. તેમના 
સમથર્ માગર્દશર્ન હઠેળ કામ કરવાના સખુદ અનભુવ માટે હુ ં તેમનો આભઘારી .ં 
શકય તેટલી તમામ પર્કારે મદદ પરુી પાડવા બદલ ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, અન્ ન 
અને નાગિરક પરુવઠાના સ૫ુરન્ ટેન્ ડન્ ટ મારા સહકયાર્કતાર્ ી એલએન વી પર્સાદનો હુ ં
ખરા િદલથી આભાર માન ુ .ં 

ડાર્.ટી. નીરજા 

 
પર્કાશન-૨૦૦૬ 
કોપીરાઇટ() 
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પર્  તાવના 
 સામાન્ ય રીતે એવુ ંમાનવામા ંઆવે છે કે બજારમા ંગર્ાહક સેવા આપવા કરતા ં
કારખાનામા ંબનાવટનુ ં ઉત્ પાદન કરવાનુ ંવધ ુઅગત્ યનુ ં છે. વળી ઉત્ પાદક કંપનીઓ 
પોતે સામાન્ ય રીતે ગર્ાહક સેવાને તેમની બનાવટોના અંતગર્ત ભાગ તરીકે ગણાતી 
નથી. ઉલટાનુ,ંખરીદ-વેચાણ િવભાગ ગર્ાહક સેવા પરૂી પાડવાની બાબતને અનગુર્હ 
તરીકે કંઇક વધારે કયાર્ન ુ ંસમ  છે. તેથી "ટેકનોકેિટક પે" ઉત્ પાદન કરવાનુ ંઅને 
માનવતાવાદી અથર્મા ંગર્ાહક સેવા િવશે િવચારીએ તો થોડુ ંઆ  ચયર્ થશે. 
 પિરણામ પે, ગર્ાહક સેવાને પર્સગંોપાત મનુસફુીથી અને સાવકી માતા વલણથી 
જોવામા ંઆવે છે. લોકો માટે તેને ટેકનોલોજી િવષયક અવેજી હોવાનુ ંગણવામા ંઆતી 
નથી. તેથી ગર્ાહક સેવાને બનાવટના ઉત્ પાદનનો અંતગર્ત ભાગ ગણવાની જ ર છે. 
 હાવર્ડર્ િબઝનેશ િર  ય ૂઓન મેનેજમેન્ ટ મા ં િથયોડોર લેિવટે યોગ્ ય જણા  ય ુછે કે 
બનાવટ લોકો  કંઇ ખરીદે છે તે નથી ૫રંત ુ તેઓ નો ઉપયોગ કરે છે  તેમના 
પર્  નો હલ કરે છે. તેમના ઉદેશો િસધ્ ધ કરે છે તે ઓજાર છે એટલા માટે ચા  સર્ રેવસન 
બનાવટની ગર્ાહક  ઇચ્ છે છે તે પે નિહ કે  રીતે તેનુ ંઉત્ પાદન કરાયુ ં છે તે પે 
લેવાની  યાખ્ યા કરી છે તેથી સેવા લોક કેન ્િદર્ત છે જયારે બાકીનુ ંઅથર્તતંર્ મડૂી પર્ધાન 
છે. 
 આ ક્ષતેેર્ આ તા તરના પરંત ુ િવ  યિવખ્ યાત િન  ણાતોએ કરેલા અિત સસુગંત 
અવલોકનોના સદંભર્મા ંગર્ાહક સેવાઓને લગતા ગર્ાહક િશક્ષણનો હાલનો ગર્થં ખાસ 
મહત્ વ ધરાવે છે. નવ એકમોમા ં િવભાિજત આ ગર્થં ગર્ાહકોને ખરીદેલ માલની 
ગણુવત્ તામા ંકોઇ ખામી,ન્ યનૂતા,કમી કે અપણૂર્તા માટે વળતર મેળવવા ખબૂ સહાયક 
બને તેવી ગર્ાહક સેવાઓના િવિવધ પાસા આવરી લે છે. 
 પર્થમ એકમમા ંગર્ાહક સેવાની  યાખ્ યા કરીને તે સેવામા ંન્ યનૂતા જણાય તેવા 
િવિવધ કે્ષતર્ો ઓળખી બતાવે છે. બીજો કૃિષ સેકટરને લગતો એકમ વેપારીને પરૂા 
પાડેલા ઉતરતી કક્ષાના અને ભેળસેળવાળા િબયારણ માટે ખેડતૂ કેવી રીતે વળતર 
મેળવી શકે તે દશાર્વે છે. તર્ીજો એકમ િશક્ષણને પર્ોત્ સાહત આપવાને બદલે નાણા 
બનાવવાના મખુ્ ય હતેઓુ ખાનગી શાળાઓ અને કોલેજોમા ંજણાતી સેવાઓની િવિવધ 
ખામીઓની િવશેષતા આવી ખામીઓ માટે િવધાથીર્ઓ અને તેમના મા બાપ કેવી રીતે 
વળતર મેળવી શકે તે દશાર્વીને રજૂ કરી છે. 
 ચોથો એકમ કેટલીક બેંિકંગ અને િબન-શરાફી કંપનીઓ ગર્ાહકોન ેખાલી ગપ્ પા 
મારીને નૈિતક મ ૂ  યો દશાર્વીને કેવા છેતરે છે અને ગર્ાહક તેલની ફિરયાદના િનવારણ 
માટે િજ  લા ગર્ાહક ફોરમનો કેવી રીતે સપંકર્ સાધી શકે તે દશાર્વે છે. તબીબી સેવાઓમા ં
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િવિવધ ખામીઓ દશાર્વીને પાચંમો એકમ બનેં દાકતરો અને ગર્ાહકોના પકે્ષ તદુંર  ત 
સમાજની રચનાની અગમચેતીઓ વણર્વે છે. વીમા સેવાઓની િવિવધ પર્કારો રજૂ કરીને 
છઠો એકમમા ં દાવાઓની પતાવટમા ં ગેરવાજબી િવલબં વી સેવામા ં ખામીઓનુ ં
વળતર િનવારણા ફોરમનો સપંકર્ સાધીને કેવી રીતે મેળવી શકાય તે દશાર્  ય ુછે. 
 મકાનો,પ્ લોટ અને ફલેટની ખરીદીને લગતા સાતમા એકમમા ંઆ કેવુ ં એક 
અન્ યાયી ધધંા-  યવહારનુ ં મોટુ ક્ષેતર્ બની ગયુ ં છે અને લેવાની સાવચેતી અને 
તપાસવાની િવગતોની યાદી રજૂ કરવામા ંઆવી છે. નવમો એકમ પિરવહન સેકટરમા ં
સેવાની ખામીઓના પર્સગંો ટાકંીને વળતર માટે ગર્ાહક કેવી રીતે િનવારણ ફોરમનો 
સપંકર્ સાધી શકે તે દશાર્વે છે. સવતંન સવેાઓ અને ગર્ાહક અિધકારને લગતા છે  લા 
એકમમા ં પાવેલ િકંમત અને આકષર્ક જાહરે ખબરો ધ્ વારા ગર્ાહકોને કેવી રીતે ગેરમાગેર્ 
દોરવામા ંઆવે છે અને િનવારણ માટે ગર્ાહકો કેવી રીતે હકકદાર બને છે તે દશાર્  ય ુછે. 
 આમ આ ગર્થં સમકાલીત સમાજમા ં ગર્ાહકો માટે તત્ કાલ માિહતીપર્દ અને 
સચૂનાત્ મક છે. ગર્ાહકોને બિુધ્ ધમાન અને ડાહયા ખરીદાર બનવાના તેમના પર્યાસોમા ંતે 
 યવહા  માગર્દિશકા તરીકે કામ આપશે. 

 અંગેર્જી િવભાગના પવૂર્વડા અને િકર્ ી દેવરાય યિુનવિસર્ટી, અનતંપરુના 
િપર્િન્ સપાલ પર્ા.કે.વેંકટ રેડીનો કાચી સામગર્ીની ગણુવત્ તા સધુારવામા ંકોઇ કસર નિહ 
રાખવા બદલ હુ ંઅત્ યતં આભારી .ં 
 આ હતેસુર યોજવામા ંઆવેલ કામર્શાળાઓ,સેિમનાર,બેઠકો અને અન્ ય પરામશર્ 
દરિમયાન સામગર્ી એકિતર્ત કરવાના પર્કરણો લખવાના સપંાદન પછી પરેૂપરુા સધુારા 
લેવાના અને કરવામા ંઆવેલી ચચાર્ઓની કાયર્નોધ કરવામા ં ઉંડો રસ અને સિંન  ઠ 
પર્યાસો બદલ સાધન સપંિત્ ત સચંાલન અને ગર્ાહક િવ ાન િવભાગ,ગહૃ િવ ાન 
કોલેજ,અંગરોઃના સાક્ષી પર્ાધ્ યાિપકા અને હાલ ગર્ાહકોની બાબતોના નાયબ િનયામક 
તરીકે કામ કરતા ંડાર્.ટી.નીરજા પર્ત્ યે હુ ંઉંડા આભારની લાગણી  યકત ક  .ં િમતર્દાવે 
ઉપયોગ કરનારમા ંસામગર્ીની રજૂઆત તેમની લખાણની અગન્ થ રીત છે. 

 
ભવંરલાલ, 

સિચવ,ગર્ાહકોની બાબતો, 
અન્ ન અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, 

આંધર્પર્દેશ અને અધ્ યક્ષ, 
ગર્ાહક કલબ અંગે રા  ટર્ીય સિમિત 
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એકમ-૧ 
સેવા સેકટર અને ગર્ાહક રક્ષણ 

 
 

 
પર્  તાવના 

 
ખામીભયાર્ માલ અને સેવામા ંખામી બદલ ગર્ાહકોને વળતર આપવાનો ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમનો મખુ્ ય હતે ુ છે. સેવા એટલે કોઇ૫ણ પર્કારની સેવાઓ  સભંિવત 
વાપરનારને ઉપલભ્ ય બને છે. તેમા ં સગવડોની જોગવાઇઓ વી કે 
બેિકંગ,િધરાણ,વીમા,પિરવહન,પર્િકર્યા,વીજ પરુવઠો કે અન્ ય ઉજાર્ પરુવઠો,વીશી, કે રહવેા 
ઉતરવાનુ ં  થળ કે બન્ ને, આવાસન બાધંકામ, મનોરંજન,િવનોદ અથવા સમાચાર 
અથવા અન્ ય માિહતી પરુી પાડવાનો ૫ણ સમાવેશ થાય છે. જો કે તેમા ં િવનામ ૂ  યે કે 
 યિકતગત સેવા હઠેળ અપાતી કોઇ સેવાનો સમાવેશ થતો નથી. સેવા શબ્ દમા ં તે  
અથર્મા ંવપરાય કે  સદંભર્ ૫ર આધાર રાખે તેવા જુદા જુદા અથર્ રહલેા છે. એટલે કે 
એક  યિકત પર્ત્ યે બજાવવામા ંઆવતી ફરજ કે મ તેમાના પહલેામા ંઆદેશાનસુાર 
તેની ઇચ્ છા રજૂ કરવા અને બીજાનુ ંિનયતંર્ણ કરવા બધંાયેલ છે. 
 આમ ફકત ખરેખર વાપરનારાઓને સેવા આપવામા ંઆવે છે એવુ ંનથી ૫ણ 
તેના ઉપયોગ કરવા સક્ષમ હોય તેવા ગર્ાહકોનેય પરુી પાડવામા ંઆવે છે આ શબ્ દ 
કોઇ૫ણ કે ખરેખર તમામ અથવા સભંિવત વાપરનારને સેવા પરુી પાડવાના અિત 
િવ  તતૂ અથર્મા ં રહલેો છે. બીજા શબ્ દોમા ં માલના ખરેખર ખરીદારો તેમજ માલ 
ખરીદવા યોગ્ ય હોય તેવી  યિકતઓ સેવાના ગર્ાહકો છે. 
સેવામા ંખામી. 
 માલમા ંખામી હોય કે સેવામા ંખામી હોય ત્ યારે જ અિધિનયમ હઠેળ ફિરયાદ 
કરી શકાય ખામી શબ્ દના અથર્મા ં ગણુવત્ તામા ં કોઇ ચકૂ/તટૂ, અપણૂર્તા, ઉણપ કે 
અપયાર્પ્ તતા હોય, કામગીરીના પર્કાર અને રીતમા ં ખામી હોય કે  કોઇ સેવાના 
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સબંધંમા ંઅમલમા ંહોય તે કાયદા દર્ારા કે અન્ વયે જાળવણી કરવી જ રી હોય અથવા 
કોન ્ ટર્ાકટ કે અન્ યથા અનસુાર કોઇ  યિકત દર્ારા કરવા હાથ ધરવાની હોય તેનો 
સમાવેશ થાય છે. તે કાયદા મજુબ કે કોન ્ ટર્ાકટ હઠેળ સામાન્ ય રીતે કોઇ સેવા સબધંમા ં
ગણુવત્ તા પર્કાર અને કામગીરી રીતમા ંકોઇ ખામી, અપણૂર્તા અથવા ઉણ૫ સચૂવે છે. 
 યાખ્ યા અિતિવશાળ અને સવર્ગર્ાહી છે. (ક) અમલમા ંહોય તેવા કોઇ કાયદા દર્ારા કે 
અન્ વયે જાળવણી જ રી હોય અથવા (ખ)   પ  ટપણે જણાવેલ કે સિૂચત કોઇ 
કોન ્ ટર્ાકટ અનસુાર કોઇ  યિકત ધ્ વારા કરવા  સેવાનો પર્કાર અને રીત હાથ ધરવામા ં
આવી હોય તેથી દૂરસચંાર િવભાગ ધ્ વારા ટેિલફોન સેવા માટે વધ ુપડતુ ંિબલ બનાવવુ,ં 
ડોકટરો ધ્ વારા બેદરકારીભરી સારવાર,ભલૂભરેલુ ં િનદાન અને અનામત કમ્ પાટર્ મેન્ ટમા ં
અનિધકૃત  યિકતઓના પર્વેશની તપાસમા ં રેલવે તતંર્ની િન  ફળતા સેવામા ંખામીઓ 
છે. 
 િબનકાયર્ક્ષમતા,યોગ્ ય સભંાવનો અભાવ,શધુ્ ધ આશયનો અભાવ, અિવચારી૫ણુ ં
ઉતાવળ કે ઉપેક્ષા સેવા આપવામા ંખામી નકકી કરવાના પિરબળો હોઇ શકે.અિધિનયમ 
દર્ારા  યાખ્ યા કયાર્ પર્માણે સેવા કોઇ પર્વિૃત્ ત હોય ત્ યારે જ ખામી ઉભી થાય છે તે ન ધવુ ં
અગત્ યનુ ંછે. તેથી પર્વિૃત્ ત કોઇ સેવા ન હોય તો અિધિનયમ હઠેળ કોઇ ખામીનો આક્ષપે 
કરી શકાય નહી. 
 સેવા આપવામા ંસામા પક્ષના સપંણૂર્ કાબ ૂબહારના કારણો હોવાને કારણે સેવા 
આપવાની અશિકત સેવામા ંખામી ગણાશે નિહ સેવામા ંખામી ઇરાદાપવૂર્ક સેવા નિહ 
બજાવવાની બાબત સચૂવે છે  અન્ યથા બજાવવી જોઇતી હતી અથવા સેવાનો ઇન્ કાર 
નો એકસરખા સજંોગોમા ં મકૂાયેલા અન્ યને આમ ઇન્ કાર કરાયો ન હોય સેવામા ં

ખામીઓની વધ ુસારી સેવા માટે નીચનેા પર્સગંો ન ધવા વા છે. 
સેવામા ંખામીઓ 

તબીબી સેવાઓ  પિરવહન સેવાઓ 

વીમા સેવાઓ  િશક્ષણ સેવાઓ 
આવાસન સેવાઓ  કુિરઅર સેવાઓ 
ટપાલ સેવાઓ   ટેિલફોન સેવાઓ 
બેંિકંગ સેવાઓ  કમર્ચારી પર્ોિવડટં ફંડ 
તબીબી સેવાઓ 

 તબીબી,િનદાનાત્ મક અને શ  તર્િકર્યા સેવાઓ સિહત તબીબી સેવાઓ સેવાઓના 
કાયર્ક્ષતર્મા ં આવે છે. ભલૂભરેલ ુ િનદાન સેવામા ં ખામી ગણાય છે. એજ રીતે 
ઓપરેશનોમા ંડોકટરની બેદરકારી,દવા લખી આપવી, પર્સિુતગહૃો ચલાવવા,હોિ  પટલો 
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ચલાવવી અને પોષણક્ષમ આહાર અને અન્ ય સવલતો પરૂી પાડવામા ં બેદરકારી 
તબીબી સેવામા ંખામી ગણાશે. 
 વધં્ યીકરણ ઓપરેશન કરતી વખતે પેટની અંદર રહી ગયેલા ટુવાલ દદ નુ ં
ઓપરેશન કરનાર ડાર્કટરથી રહી ગયાનો કેસ સપુર્ીમ કોટેર્ હાથ ધય  હતો કોટર્ ને જણાયુ ં
હત ુ કે ઓપરેશન દરિમયાન મરનારના પેટમા ંરહી ગયેલ ટુવાલ બેદરકારીથી અકાળે 
તેનુ ંમતૃ્ ય ુથયુ ંહત.ુ સપુર્ીમ કોટેર્ ઠરા  ય ુકે હોમીયોપેથી દવા અને શ  તર્િકર્યાનો િડપ્ લોમા ં
(ડીએચએમએસ) ધરાવનારની હોિમયો૫થીમા ંધધંો કરવાની કાયદાકીય ફરજ છે અને 
તેમણે એલોપથી વી બીજી કોઇ તબીબી પધ્ ધિતમા ં કામકાજ કરવ ુ ન જોઇએ.  
 યિકતને દવાઓની અન્ ય પધ્ ધિતનુ ં ાન ન હોય તેવી  યિકત છતા ં તે પધ્ ધિતમા ં
ધધંો કરે તો તે તબીબી જાણકારી કે કુશળતા ઉંટવૈદ અને માતર્ ઢ ગ કરનાર છે તેની 
વતર્ણ ૂકં સભંાવના ફરજમા ંબદેરકારી ગણાય છે. 
પિરવહન સેવાઓ 
 િવમાન,રે  વે,બસ,ટેક્ષી,ટર્ક અને ઓટો દર્ારા માલ અથવા પેસેન્ જરોનુ ં વહન 
અિધિનયમ હઠેળ સેવા છે. હિકકતમા ંપિરવહનનો અિધિનયમ હઠેળ સેવાની  યાખ્ યામા ં
સમાવેશ કરવામા ંઆ  યો છે. આમ ઉકત સેવાઓને લગતી કોઇ૫ણ પર્કારની ખામી 
સેવામા ં ખામી ગણાશે રા  ટર્ીય આયોગે ઠરા  ય ુ છે કે અનામત ડબામા ં અનિધકૃત 
 યિકતઓના પર્વેશની તપાસમા ં રે  વે તતંર્ની િન  ફળતા સેવામા ંખામી છે. એ જ રીતે 
રેલવે તતંર્ દર્ારા કેટલીક િવિશ  ટ  યિકતઓને બથર્ ફાળવવામા ં િરઝવેર્શનની પર્તીક્ષા 
યાદીમા ંપર્વાસીઓની અવગણના સેવામા ંખામી ગણાશે. 
 હવાઇ માગર્ તતંર્ દર્ારા કોઇ  યિકતની તરફેણમા ંપાકી અને ખાતર્ીદાયક િટિકટ 
આપી હોય ત્ યારે તે સમયસર િવમાની મથકે હાજર થાય ત્ યારે િવમાનમા ં બેઠક 
આપવાની િન  ફળતા હવાઇ માગર્ તતંર્ની બેદરકારી ગણાય અને તે અિધિનયમ હઠેળ 
સેવામા ંખામીનો  પ  ટ િક  સો ગણાશે એજ રીતે િવમાની પર્વાસીને િવમાનની અંદર પરૂો 
પાડવામા ંઆવતા આહારમા ંખામી હવાઇ માટે તતંર્ દર્ારા પરૂી પાડેલી સેવામા ંખામી 
ગણાશે. 
 િવમાન દર્ારા પર્વાસ કરનાર  યિકતે ગર્ાહકો છે. તેથી તેમનો સરસામાન 
ઉતરવાના  થળે આપવામા ં ન આવે કે અક  માત રીતે ચઢવાના  થળે પાછો 
મોકલવામા ંઆવે અને તે થોડા િદવસ પછી પહ ચાડવામા ંઆવે તો તે ૫ણ હવાઇ માગર્ 
તતંર્ના પકે્ષ બેદરકારી ગણાશે તેથી તે સેવામા ંખામીનો િક  સો બનશે. 
 િવમાન મોડુ હોય અને હવાઇ માગર્ તતંર્ દર્ારા પર્વાસીઓને રાહ જોવા 
જણાવવામા ંઆવ ્ ય ુ હોય પરંત ુ ફિરયાદી પર્વાસી તે તકનો લાભ લઇ કોઇ કામસર 
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બહાર જાય તે દરિમયાન િવમાન આવવાની જાહરેાત થાય અને ફિરયાદી િવના ઉપડી 
જાય તો તે સેવામા ંખામીનો કેસ બનશે નહી. 
 રેલવેના ડબામા ંવયોવધૃ્ ધ નાગિરકને િરઝવર્ડ િટિકટ હોવા છતા ંઅનઅિધકૃત 
 યિકતઓ દર્ારા પચાવી પાડેલો હોવાને કારણે બથર્ પરૂો પાડવામા ંન આવે ત્ યારે તે 
રે  વેના પકે્ષ સેવામા ંખામીનો  પ  ટ કેસ બનશે. 
વીમા સેવાઓ 
 વીમાદારને નકુશાન સબધંી ભરપાઇ કરવામા ં વીમા કંપનીઓ િન  ફળ જાય 
અથવા નીમાયેલ નોિમનીને ચકુવણી કરવામા ં તેઓ િન  ફળ જાય અથવા વાજબી 
સમયગાળામા ંવીમા પોલીસી હઠેળ કલેમની પતાવટ કરવામા ં િનષ ્ફળ જાય ત્ યારે તે 
સેવામા ંખામી બને છે. 
 વીમા પોલીસી હઠેળની સેવા વીમાદારના મતૃ્ યનુી પોલીસી પાકે એટલે કે 
આકિ  મકતાના પર્સગં પછી જ ઉભી થઇ શકે કલેમ ચકૂવવામા ંઆવે અને પરેૂપરૂો મળી 
જાય અને આખરી પતાવટમા ંસેવામા ંકોઇ ખામી હોય ત્ યારે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ 
હઠેળ વીમા કંપની સામે કોઇ રાહત આપી શકાય નિહ.ન ધપાતર્ ચકુાદામા ંસપુર્ીમ કોટેર્ 
ઠરા  યુ ંછે કે વીમા એજન્ ટને જીવન વીમા કંપની વતી િપર્િમયમ મેળવવાની કોઇ સત્ તા 
નથી અને એજન્ ટને કરવામા ંઆવેલી આવી કોઇ ચકુવણી વીમો ઉતારનારને ચકુવણી 
કયાર્નુ ંગણાશે નિહ કમર્ચારી અને જીવન વીમા કંપની વચ્ ચે કરેલા કરાર હઠેળ કમર્ચારી 
ધ્ વારા ચકુવવાપાતર્ િપર્િમયમની કમર્ચારીના પગારમાથંી દર મિહને કપાત કરવી 
જોઇએ અને જીવન વીમા કંપનીને પહ ચાડવાનુ ં રહશેે, કમર્ચારીના પગારમાથંી 
િનયોકતા ધ્ વારા વસલૂ કરેલ િપર્મીયમ જીવન વીમા કંપનીને ભરપાઇ કરવામા ંન આવે 
છતા ંજીવન વીમા કંપની કમર્ચારીના મતૃ્ ય ુઅંગે વીમાની રકમ ચકૂવવા માટે જવાબદાર 
રહશેે. અક  માત વખતે ડર્ાઇવર યોગ્ ય ડર્ાઇવીંગ લાઇસન્ સ ધરાવતો ન હતો તે કારણસર 
વીમા કંપની વીમાનો કલમેનો અ  વીકાર કરે તેને વેચાણ કે ફાળવણીની યોજના કે 
કોન ્ ટર્ાકટ હઠેળ વચન આપ્ યા પર્માણે સેવામા ં ખામી કે માગર્,શાળા,િલફટ અથવા 
બગીચા વગેરે સવલતોની બેદરકારી તરીકે ગણાશે નિહ.કુલ રકમ ચકુ  યા પછી ૫ણ 
ફલેટનો કબજો સ પવામા ં િવલબં સેવામા ં ખામી ગણાશે, એવો જ િક  સો મકાનનો 
િબ  ડર મકાનના બાધંકામમા ંઉતરતી કક્ષાની સામગર્ી વા૫રે અથવા મકાનની શરત 
િવશે ખોટી રજૂઆત કરે ત્ યારે બને છે. અમકુ હતેસુર તૈયાર કરેલ અમકુ યોજના હઠેળ 
િવકસાવેલ  થળની ફાળવણી સેવાની  યાખ્ યામા ંઆવશે. 
િશક્ષણ સેવાઓ 
 ખાનગી શૈક્ષિણક સં  થાઓ, માની લીધેલી યિુનવિસર્ટીઓ અને  વયપંર્યોિજત 
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શૈક્ષિણક અભ્ યાસકર્મોમા ં િશક્ષણ આપવાના કાયર્ને સેવા ગણવામા ંઆ  યુ ં છે શૈક્ષિણક 
સં  થા યિુનવિસર્ટી િવધાથીર્ઓને અગવડ ઉભી કરે તેવી ભલૂ કરે ત્ યારે તેઓ સેવામા ં
ખામીના કારણોસર આવી સં  થાઓ સામે રાહત માગી શકે છે. આમ પરીક્ષાના પિરણામો 
ભલૂભરેલી રીતે જાહરે કરે, અથવા ડીગર્ી પર્માણપતર્ો આપવામા ંકારણ વગર ખોટી રીતે 
િવલબં કરે અને સક્ષમ અિધકારી ધ્ વારા ઘડેલા ધારાધોરણનો ભગં કરીને અભ્ યાસ 
કર્મમા ં િવધાથીર્ને કોઇ વાજબીપણા િવના પર્વેશ આપવાની બાબત સેવામા ં ખામી 
હોવાનુ ંઠરાવવામા ંઆ  ય ુછે. 
 જો કે, યિુનવિસર્ટી કે બોડર્ને પિરક્ષાઓ યોજવાની ઉત્ તરવાહીઓ તપસવાની 
તેના પિરણામો જાહરે કરવાની અને ત્ યારબાદ સબિંધત ઉમેદવાર ધ્ વારા કરવામા ં
આવેલ અરજી ૫ર કોઇ ઉમેદવારના ગણુોની ફેર ચકાસણી હાથ ધરવાની બાબતમા ં
જવાબદાર ગણી ન શકાય કારણ કે અિધિનયમમા ંઅપેિક્ષત આવી પિરિ  થિતમા ંકોઇ 
સેવા ભાડે લીધાની  યવ  થા નથી. 
આવાસન સેવાઓ 

 અિધિનયમમા ં ૧૯૯૩ દરિમયાન સધુારો કરાયો ત્ યા ં સધુી અિધિનયમ હઠેળ 
સેવાની  યાખ્ યામા ંઆવાસન બાÕધકામ સેવાઓ પૈકીની એક ન હતી. લખનઉ િવકાસ 
તતંર્ િવ. એમ.કે.ગપુ્ તામા ં સપુર્ીમ કોટર્ના સીમાિચણી ૫ ચકુાદાના ૫િરણામે સસંદે 
આવાસન બાધંકામને અિધિનયમ હઠેળ દાખલ કરવામા ંઆ  ય ુછે. આમ જયા ંઆવાસન 
બોડર્ બાÕધકામ માટે હલકી ગણુવત્ તાવાળી સામગર્ી વા૫રે અથવા 
માગ ,શાળાઓ,િલફટ,બગીચા વગેરે વી વેચાણ અથવા ફાળવણીની યોજના કે કંટર્ાકટ 
અન્ વયે વચન આપ્ યા પર્માણે પાયાની સખુસગવડ પરૂી ન પાડે ત્ યારે તે સેવામા ંખામી 
બનશે કુલ રકમ ચકુ  યા છતા ફલેટનો કબજો સ પવામા ં િવલબં સેવામા ંખામી બનશે 
મકાનનો િબ  ડર મકાનના બાધંકામમા ંઉતરતી કક્ષાનો સામગર્ી વાપરે ઘરની શરતો 
અંગે ખોટી રજુઆત કરે ત્ યારે અમો જ કેસ બનશે અમકુ હતેસુર તૈયાર કરવામા ં
આવેલી કોઇ ખાસ યોજના હઠેળ િવકિસત  થળની ફાળવણી સેવાની  યાખ્ યામા ંઆવશે. 
કુરીઅર સેવાઓ 
 કુરીઅર સેવાઓ અથવા કંપનીઓ સામે મોટાભાગની સમાન ફિરયાદો હોય છે કે 
તેઓ સમયસર પાસર્લ પહ ચાડતા નથી અથવા પાસર્લ માનંી વ  તઓુ ગમુ થઇ ગઇ 
હોય છે. આમ મોકલનારની સચુના પર્માણે િનયત સમયની અંદર સરનામાવાળી 
 યિકતને પહ ચાડવા કુરીઅર પાસર્લ  વીકારે ત્ યારે અને તેનુ ંખચર્ મ યુ ં હોય ૫રંત ુ
િનયત સમયમા ંતે ૫હ ચાડવામા ંિન  ફળ જાય ત્ યારે સેવામા ંખામી હોવાનુ ંઠરાવાયુ ંછે. 
એજ રીતે પાસર્લના દ  તાવેજો અથવા અન્ ય વ  તઓુનુ ંગમુ થવાની બાબત કુરીઅર 
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પકે્ષ સેવામા ંખામી બનશે જો કે માલની િડલીવરી સેવામા ં ને માલ મોક  યો હોય તેની 
િન  ફળતા િવશે માલ મોકલનારને જાણ કરવાની કુરીઅરની કાયદામા ંકોઇ ફરજ નથી. 
ટપાલ સેવાઓ 

 કોઇપણ બાબતમા ં ટપાલ ખાતા દર્ારા કરાતી સેવામા ં ખામી હોય તો ગર્ાહક 
અિધિનયમ હઠેળ ફિરયાદ ન ધાવી શકે છે અને યોગ્ ય રાહત મેળવી શકે છે. ટપાલ 
કચેરી માગર્દિશર્કાની જોગવાઇ હઠેળ જવાબદારીમાથંી તે એવા કેટલાકં કારણોસર મિુકત 
મેળવી શકે છે તેમ છતા ંખાતાને તેના કમર્ચારીની બેદરકારી બદલ જવાબદાર ઠરાવી 
શકાય આમ મનીઓડર્રની િડલીવરી માણસને કરવાની બાબત સેવામા ંખામી બનશે. 
 એજ રીતે ટપાલ-કચેરીના કાઉન્ ટર કલાકર્ને રોકડ રકમ સાથે િનમતંર્ણકાડર્ 
ટપાલમા ંમોકલવા માટે આ  યા હોય તેમા ં તેની િન  ફળતા ટપાલ ખાતા પકે્ષ સેવામા ં
ખામી બનશે. ટપાલ કમર્ચારીની ભારે બેદરકારીને કારણે પતર્ની મોકલનારને પાછી 
િડલીવરી કરવી તે સેવામા ંખામી છે. રિજ  ટડર્ ટપાલની ખોટી િડલીવરીના નકુશાન માટે 
ટપાલ ખાતા સામે વળતરનો કલેમ ભારતીય ટપાલ કચેરી અિધિનયમની કલમ જોતા ં
ટકી શકે નહી. જવાબદારી ઠરાવવા ટપાલની હરેફેરમા ંકોઇ ટપાલની વ  ત ુગમુ થાય કે 
ખોટી િડલીવરી કરાય કે િવલબં કે નકુશાન માટે કોઇ ખાસ ટપાલ કમર્ચારીનુ ં
અપમાિણક કે ઇરાદાપવૂર્કનુ ંકૃત્ ય હોવુ ંજોઇએ. 
ટેિલફોન સેવાઓ 
 સમાચાર કે માિહતી આપવી િશષર્ક હઠેળ  યાખ્ યામા ં ટેિલફોન સેવાઓ 
ગિભર્તરીતે સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. તેથી તે સબધંમા ંકોઇ ખામી અિધિનયમ હઠેળ 
સેવામા ંખામી બનશે ટેિલફોન સેવાઓને લગતી ખામીના સૌથી સમાન પો વધ ુપડતા ં
િબલો બનાવવા,નોિટસ વગર ટેિલફોનનુ ં જોડાણ િવખટુૂ પાડવ,ુગર્ાહકોને િવના મ ૂ  યે 
ટેિલફોન િડરેકટરી પરૂી પાડવાનો ઇન્ કાર અને ટેિલફોનોનુ ંખોટંુ  થાળાતંર કરવ ુવગેરે 
છે. 
બેિકગં સેવાઓ 

 એવા સખં્ યાબધં પર્સગંો હોઇ શકે કે બેંકો તેમના પકે્ષ સેવામા ંખામી માટે દોિષત 
જણાય તેમા ંડર્ાફટ વટાવવાનો ખોટી રીતે ઈન્ કાર કરવો ચેક લેવો પણ તે જમા કરવામા ં
િન  ફળ જવુ,ં બેંકની માિલકીના લોકરમાથંી મ ૂ  યવાન ચીજવ  ત ુગમુ થવાનો સમાવેશ 
થાય છે. રકમની વસલુાત માટે માતર્ બેંક દાવો દાખલ કરવાથી બેંિકંગ સેવામા ંખામીને 
પર્  ન તપાસવા ગર્ાહક આયોગ પર સપંણૂર્ બધંન હોઇ ન શકે. આમ, કોન ્ ટર્ાકટ અનસુાર 
બેંક રકમની ચકૂવે અને તેમના િહસાબ અંગે ચકુવણીમા ંકોઇ ખામી પિરણયતી હોય તો 
તે બેંક ધ્ વારા સેવામા ંખામીની ફિરયાદ કરવા ખાતેદાર માટે ખુ  લ ુકારણ બની શકે છે 
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સપુર્ીમ કોટેર્ ઠરા  ય ુ છે કે બેંકે પરૂી પાડેલી સેવા અિધિનયમ હઠેળ સેવાની  યાખ્ યામા ં
આવરી લેવામા ં આવી હોવા છતા ં ગેરકાયદેસર હડતાલને કારણ ે તેની અનામત 
મકુનારાઓને સેવા આપવામા ં બેંકની િન  ફળતા અિધિનયમ હઠેળ શબ્ દ ખામીની 
 યાખ્ યામા ંઆવરી લેવામા ંઆવી નથી. વળી બેંક પક્ષે કોઇ બેદરકારી િવના ગર્ાહકને 
થયેલ નકુશાન કે અન્ યાય ગર્ાહકને અિધિનયમ હઠેળ વળતરનો કલેમ ન ધાવવા 
હકદાર બનાવશે નિહ ફિરયાદીની યોગ્ ય ઓળખાણ ન હોવાના કારણસર બેંક િડમાન્ ડ 
ડર્ાફટ વટાવવાનો ઇન્ કાર કરે તો આવો ઇન્ કાર િકન્ નાખોરનુ ં કૃત્ ય ગણાશે કારણ કે દસ 
િદવસ પહલેા જ ફિરયાદીએ બેંક સાથેનુ ંતેનુ ંખાત ુબધં કરા  ય ુછે ફિરયાદીની હકીકતને 
ટેકો આપવામા ંઆવે કે બેંકે આપેલી સેવામા ંખામી હતી ત્ યારે રા  ટર્ીય આયોગે ઠરા  ય ુ
કે અરજદાર પાચં હજાર િપયાનુ ંનામનુ ંવળતર મેળવવા હકદાર બનશે જો કે બેંકને 
ચેક ચકૂવવાના ખરાપણા િવશે શકંાનુ ં કોઇ કારણ ન જણાત ુ ં હોય કારણે સહીઓની 
િચતર્મય ઓળખ અને તદન સરખાપણુ ંજણાતા ખબૂ િવ  વાસપવૂર્ક ચકુવણી કરે તેને 
સેવામા ંખામી માટે જવાબદાર ગણી શકાય નિહ. 
 ગર્ાહકને કોઇ નોિટસ આપ્ યા િવના જમા કરવાની સવલતો બધં કરવી તે બેિકંગ 
સેવા આપવામા ં ખામી બને છે. મજુંર કરેલ િધરાણ રદ કરવામા ં કે બધ ુ વાપરી 
નાખવામા ંન આ  યુ ંહોય ત્ યારે કારણ કે વાજબીપણા િવના ગર્ાહકના ચેક નકારવાનો 
કેસ આવો જ છે. તે બેંિકંગ સેવા આપવામા ંખામી ગણાય છે. 
કમર્ચારી પર્ોિવડટં ફંડ 
 તા તરમા ંભારતની સપુર્ીમ કોટેર્ એક ચકુાદો આપ્ યો છે મા ંએમ ઠરા  ય ુછે કે 
કમર્ચારી પર્ોિવડટં ફંડ યોજનાના કોઇ સભ્ ય પર્ોિવડટં ફંડ કિમ  નર સામે ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ ૧૯૮૬ની જોગવાઇઓ માગી શકે કારણ કે આવા સભ્ ય ગર્ાહક છે અને 
સસુગંત યોજના હઠેળ પર્ોિવડટં ફંડ કિમ  નર દર્ારા બજવાતી ફરજો અિધિનયમ હઠેળ 
સેવા બને છે. પર્ાદેિશક પર્ોિવડટં ફંડ કિમ  નર િવ.એસ.કે.જોષી કમર્ચારી પર્ોિવડટં ફંડની 
રકમ સભ્ યને પર્ોિવડટં ફંડની ચકુવણી કરવામા ંપર્ાદેિશક પર્ોિવડટં ફંડ કિમ  નરે કરેલો 
િવલબં સેવાની ખામી બને છે કે કેમ તેવો પર્  ન સપુર્ીમ કોટર્ સમક્ષ ઉભો થયો હતો. 
અિધિનયમ હઠેળ ગર્ાહકની  યાખ્ યામા ં  િવચારણા માટે સેવા ભાડે લે છે તે  યિકત જ 
નિહ પરંત ુ ના લાભ માટે આ સેવા ભાડે લેવામા ંઆવી હોય તે લાભાથીર્નો સમાવેશ 
થાય છે તે કારણસર કોટેર્ હકારાત્ મક ઉત્ તર આપ્ યો એમ ઠરા  ય ુછે કે વહીવટી ખચર્ કેન્ દર્ 
સરકારે ચકૂ  યુ ં છે અને તેનો કોઇ ભાગ કમર્ચારીએ ચકુ  યો નથી છતા ં યોજના 
ચલાવવામા ંપર્ોિવડટં ફંડ કિમ  નરની સેવાઓ ગર્ાહકની  યાખ્ યામા ંઉપયોગમા ંલેવાયેલ 
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તે શબ્ દના અથર્મા ંલાભાથીર્ તરીકે ને ગણવામા ંઆ  યો હોય તે કમર્ચારીના લાભ માટે 
કેન્ દર્ સરકારે િવચારણા માટે લાભ લીધાનુ ંગણવામા ંઆવશે. 
 ઉ૫ર દશાર્વેલ પર્સગંો મા ંસેવાની ખામી જણાઇ હોય તેવા કેટલાક કે્ષતર્ના છે 
એ ન ધવુ ં મદુાસરનુ ં છે કે ગેસ િસિલન્ ડર સેવાઓમા ં ચીટ ફંડ સેવાઓ અને 
સમાચારપતર્ો દર્ારા સમાવાશે અને અિભપર્ાયો આપવા વગેરે ૫ણ અિધિનયમ હઠેળ 
સેવાની ખામી ની  યાખ્ યામા ંઆવરી લેવામા ંઆ  યા છે. એ શકય છે કે ભિવ  યમા ંવધ ુ
ને વધ ુ સેવાઓ અિધિનયમ હઠેળ આવરી લેવાશે અને આવી સેવાઓમા ં ખામીની 
શકયતા વધવા સભંવ છે. સામા પક્ષ કે પર્િતવાદી બનાવવા માટે સૈધ્ ધાિંતક રીતે 
વાજબીપણુ ંએમા ંરહલે ુ છે કે યથા પર્સગં દરેક ગર્ાહકને તેણે સમાન કે સેવાઓ માટે 
ચકુવેલ નાણા ટલી રકમ મળવી જોઇએ. 
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એકમ-ર 
કૃિષ સેકટર 
 

 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ ૧૯૮૬ અમલમા ં
આ  યો તે પહલેા ં૧૯૬૬મા ંસસંદે િબયારણ અિધિનયમ ઘડયો છે. િબયારણ અિધિનયમ 
મજુબ િબયારણ પથૃ્ થકરણ અને િબયારણ ઇન્  પેકટરોની િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવે છે. 
 ઇન્  પેકટરો િબયારણની દુકાનની તપાસ કરી શકે અને પથૃ્ થકરણના હતેસુર 
સેમ્ પલ લઇ શકે છે. વખારમા ંજથ્ થો મકુવામા ંઆ  યો હોય તો ૫ણ તા  તોડવાની અને 
જથ્ થો ઉતરતા ધોરણનો અને ભેળસેળવાળો છે એમ માનવાને કારણ હોય તો જથ્ થો 
જપ્ ત કરવાની તેમને સત્ તા છે. 
િબયારણ ઉતરતા ધોરણનુ ંછે. 
 જયારે તેનુ ંસમયસર અંકુર ન ટે 

 તે યોગ્ ય રીતે ઉગે નિહ 

 અંકૂર સામાન્ ય હોય ૫ણ કોઇ પેદાશ ન હોય 

 અંકૂર ટવાનુ ંઅને િવકાસ સામાન્ ય હોય ૫ણ કોઇ પેદાશ ન હોય 

 ઉકત અિધિનયમ મજુબ આવા વેપારીઓ છ મિહનાની કેદ અને એક હજારથી 
વધ ુનિહ તેટલા દંડને પાતર્ છે. 
(૧) િબયારણ િનયમો મજુબ િબયારણના ઉત્ પાદકે આવ  યકપણે નીચનેી િવગતો 
દશાર્વવી જોઇએ. 
 વજન  
 પથૃ્ થકણની તારીખ  
 િબયારણ શધુ્ ધ કયાર્ તારીખ  
 કંપનીનુ ંનામ  
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 પેકેટ અથવા પાતર્ ૫ર કઇ તારીખ સધુીમા ં િબયારણનો ઉપયોગ કરવો તે 
દશાર્વવુ ં

(ર) પર્માણપતર્ ૫ર પર્માિણત કરનાર એજન્ સીએ નીચેની િવગત ૫ણ દશાર્વવી. 
 િબયારણનુ ંપથૃ્ થકરણ કોણે કયુર્  
 કોણે પર્માિણત કયુર્  
 િબયારણની કક્ષા  
 લોટ નબંર  
 ઉત્ પાદકનુ ંનામ  
 કઇ તારીખ સધુીમા ંતેનો ઉપયોગ કરવો 

(૩) વેચાણ વખતે ઉત્ પાદકે દરેક બેગમાથંી નમનુાનુ ં િબયારણ હમેંશા રાખવુ ંજોઇએ 
થી ફિરયાદના કેસમા ં િબયારણ ઇન્  પેકટર ઉકત સેમ્ પલ લઇ શકે અને ફરીથી તેનુ ં

પથૃ્ થકરણ કરી શકે. 
 ૧૯૮૩મા ં કેન્ દર્ સરકારે િનયતંર્ણ હુકમ બહાર પાડયો છે,તદનસુાર વેપારીએ 
િદવસની શ આતમા ંઅને અંતે જથ્ થાની િવગત પર્દિશર્ત કરવાની હોય છે વળી તેમણે 
જુદી જુદી જાતોના દર જણાવવાના હોય છે. તેમણે ખરીદનારને પહ ચ આપવાની હોય 
છે. 
 આમ છતા ંખેડતૂો ઘણીવાર છેતરપીંડી કપટ અને ખોટી રજૂઆતોના ભોગ બને 
છે. આવા નકામા િબયારણને કારણ ેભોગ બનતા ખેડૂતો વળતર મેળવવાની િબયારણ 
અિધિનયમ કે િનયતંર્ણ હકુમમા ંકોઇ જોગવાઇ નથી. જો કે રાજય ટૂંકમા ંવધ ુઅસરકારક 
કાયદો ઘડવાનો િવચાર કરી રહય ુછે. 
 આમ છતા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ હઠેળ આવા િબયારણ ખરીદનાર ખેડતૂો 
િજ  લા ફોરમ સમક્ષ વળતરની માગણી કરી શકે છે. 
 િજ  લા ફોરમ દર્ારા . ૨૦ લાખ સધુીના કલેમ ધ્ યાનમા ંલઇ શકે. 
 જયારે .૨૦ લાખ અને  ૧.૦૦ કરોડ વચ્ ચેના કલેમ રાજય/આયોગ દર્ારા અને 

.૧.૦૦ કરોડથી ઉ૫રના કલમે રા  ટર્ીય આયોગ દર્ારા હાથ ધરવામા ંઆવશે.  
 ખેડતૂોએ ૫ણ કેટલીક સાવચેતી રાખવી જોઇએ.  
 સીલબધં પેકેટમા ંકે બેગમા ંિબયારણની ખરીદી કરવી જોઇએ.  
 ટુ િબયારણ ખરીદવુ ંન જોઇએ.  
 બેગ કે પેકેટ ૫ર પેકેટ નબંર,વજન,કંપનીનુ ં નામ અને ઉત્ પાદકનુ ં નામ, 

ઉપયોગ કરવાની છે  લી તારીખ વગેરે વી અમકુ િવગતો દશાર્વી છે કે કેમ 
તેની ખરાઇ કરવી.  
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 િબયારણના પર્માણીકરણની ખરાઇ આવ  યક છે.  
 િબયારણ વાપયાર્ પછી બેગ અને ડબ ્બા ફેંકી દેવાની ખેડતૂોની સામાન્ ય ટેવ 

હોય છે. ઉલટાનુ ંતેમણે ખાલી ટીન અથવા બેગ િબયારણ વાપયાર્ ૫છી જાળવી 
રાખવા જોઇએ.  

 વળતર માગવાના કેસમા ંઆ ખાલી િટન અને બેગ તેમનો કલેમ  થાિપત કરવા 
પરુાવો બની શકે   

 િબયારણના  યાજબીપણા િવશે તકરારના કેસમા ં પથૃ્ થકરણ માટે કોટર્ ને તે 
બનાવવા જ િરયાત પર્માણે કેટલાકં િબયારણ સેમ્ પલ રાખવા. 

 િબયારણનુ ંસમયસર અંકુર ટે નિહ તો થોડીવારમા ં તેની ખબર પડશે અને 
ખેડતૂો તાજુ િબયારણ ખરીદી શકે અને તેનો ઉ૫યોગ કરી શકે અંકૂર સામાન્ ય હોય 
પરંત ુછોડ યોગ્ ય રીતે ન ઉગે અથવા િવકાસ યોગ્ ય હોય ૫ણ અપેિક્ષત પેદાશ ન થાય 
તે કેસમા ંઅને ખેડૂતોને ભારે નકુશાન થાય તો તેઓ િજ  લા ફોરમનો સપંકર્ સાધી શકે 
છે. 
 િબયારણના વાજબી૫ણા િવશે શકંા હોય ત્ યારે ખેડૂતે ઇન્  પેકટરને જાણ કરવી  
િબયારણ તપાસી શકે અને અહવેાલ આપી શકે તે ખરાઇ માટે કૃિષ અિધકારીનો ૫ણ 
સપંકર્ સાધી શકે છે. 
 િબયારણની પર્િકર્યા કરનાર કંપની અને વેપારીને ખેડૂતો નોિટસ આપશે. પાક 
કાપવા અને લણવા પહલેા આ કાયર્પધ્ ધિત અ૫નાવાનુ ંહમેશા વધ ુસા  છે કારણ કે 
પાક કાપ્ યા પછી ખરેખર નકુશાન સાિબત કરવાનુ ંઘણુ ંમુ  કેલ છે પાક ખેતરમા ંઉભો 
હોય ત્ યારે નકુશાન પરુવાર કરવાનુ ંસહલેુ ંછે. 
 આવા કેસમા ંગર્ાહક િજ  લા ફોરમ સમક્ષ ફિરયાદ ન ધાવી શકે અને ખેતરની 
તપાસ કરવા અને પાકનુ ં નકુશાન અંગેનો અહવેાલ આપવા એડવોકેટ કિમ  નરની 
િનમણ ૂકં માટે િવનતંી કરી શકે છે. 
 તે િજ  લા ફોરમ સમક્ષ સેમ્ પલ રજૂ કરી શકે છે અને કસોટી અથવા પથૃ્ થકરણ 
માટે લેબોરેટરીમા ંમોકલવા ફોરમને િવનતંી કરી શકે છે. 
 ખેડતેૂ કરેલા ખચર્નો િહસાબ નીચેની િવગતે રાખવો  
 િબયારણનુ ંખચર્  
 ખાતરનુ ંખચર્  
 જતંનુાશકોનુ ંખચર્  
 મજૂરી ખચર્ તથા પાણી પાયાનુ ંખચર્ ઉમેરવુ.ં 
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 શકય હોય ત્ યા ંસધુી પહ ચો જાળવી રાખવી કારણ કે આ પહ ચો તેમણે ખચેર્લ 
ખરેખર રકમ  થાિપત કરવામા ંમદદ પ બનશે કારણ કે તે પાકના નકુશાન તેમજ 
કરેલ ખચર્નો કલેમ કરવા હકકદાર છો. 
 િબયારણ ખામીવા  હોય અને પાક નાશ પામ્ યો હોય તો િબયારણ કંપનીને ૫ણ 
નકુશાન માટે જવાબદાર ઠરાવી શકાય કયારેક વપેારી પણ જવાબદાર હોય છે. જો તેણે 
ટા િબયારણનુ ં વેચાણ કયુર્ હોય આજકાલ સમાચારપતર્ોમા ં તેમજ ઇલેકટર્ોિનક 

માધ્ યમોમા ંસખં્ યાબધં જાહરેાતો જોઇએ છીએ વેપારીઓ પુ  કળ પાકની ખાતરી આપતા 
હોય છે. ભેળસેળવા  અને હલકા ધોરણનુ ં િબયારણ વેચીને નાણા બનાવવાના 
આશયથી કેટલાક કલેઇમ કપટપવૂર્ક કરાઇ રહયા છે. વેપારીએ આવી ખોટી જાહરે 
ખબરો અને જાહરેાતો માટે િકંમત ચકૂવવી પડે છે. 
 આવા નકામા િબયારણને કારણ ેપાકના નકુશાનના કેસમા ંિજ  લા ફોરમ ગભંીર 
ન ધ લશેે કારણ કે નકુશાન એકલા ખેડૂતને નિહ ૫ણ રાજયને પાકનુ ંનકુશાન થયુ ંછે. 
પુ  કળ પાક ઉત્ પન્ ન થાય ત્ યારે ભાવ િનયતંર્ણમા ંરહશેે ઉપજ ઓછી થાય ત્ યારે ભાવ 
ઉંચા જાય તે  વાભાિવક છે અને સામાન્ ય માનવીને સહન કરવુ ં૫ડે છે. આ વેપારીઓ 
અને કં૫નીઓ  નકામુ ં િબયારણ ઉત્ પન્ ન કરે છે અને વેચે છે તેઓ સમાજમા ંઉ૫દવ 
કરનારા છે. 
 સરકારે િનવારણ ફોરમે િબનસરકારી સં  થાઓ અને ખેડતૂોએ આ દૂષણ સામે 
લડી લેવુ ંજોઇએ અને જાહરે િહતમા ંશકય તેટલુ ંવહલેુ ંતેને નાબદૂ કરવુ ંજોઇએ. 
 સરકાર,સરકારી તતંર્,સબંિંધત અિધકારીઓ અને અન્ યોએ આવી કં૫નીઓ બધં 
કરાવવા અને આવા વેપારીઓને યોગ્ ય રીતે સજા કરાવા િન  ઠાપવૂર્ક અને સમપર્ણભાવે 
કામ કરવુ ંજોઇએ. 
 ભેળસેળવાળા િબયારણને  લાગ ુ ૫ડે છે તે હલકા ધોરણાના િબયારણના 
વેચાણને લાગ ુ ૫ડે છે. અને ભળેસેળવાળા ખાતરો જાતે જતંનુાશક દવાઓ ખેતીના 
િનસમય િવકાસને તથા દેશના અથર્તતંર્ને એટલુ ંજ અસરકારક નીવડે છે. આ દૂષણ 
િનમળૂ કરવામા ંકોઇ પર્યાસ જતો કરવો ન જોઇએ. 
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એકમ-૩ 
શૈક્ષિણક-સં  થાઓ 

  
તા તરમા ં િશક્ષણ લાભપર્દ ધધંો બની ગયો છે. અત્ યાર સધુી િશક્ષણ મખુ્ યત્ વે 

સરકારના હાથમા ં હત ુપાછળથી ખાનગી સચંાલકોએ આખરે નફો રળવાના ઉદેશથી 
ઘણી સં  થાઓ  થાયી  સરકાર સચંાિલત શાળાઓ અન ે કોલેજો કરતા ં વધી ગઇ 
ફરિજયાત દાન ઉ૫રાતં માથાિદઠ ફી મા ંઆ સં  થાઓએ બેસમુાર નાણા ંવસલૂ કયાર્ છે. 
ઘણી સરકારી સં  થાઓમા ં િશક્ષણનુ ં  તર ધોરણસરનુ ંન હોવાથી મોટા ભાગના લોકો 
મોટી રકમ ખચીર્ને તેમના બાળકોને સહાિયત કે અસહાિયત ખાનગી સં  થાઓમા ંદાખલ 
કરાવે છે. બેશક આ શૈક્ષિણક સં  થાઓ યવુકને રોજગાર પરુો પાડીને વધ ુસભંાળ રાખે 
છે. અને વધતી જતી વસિતની જ રતો પરુી પાડે છે. પરંત,ુકાળજીપવૂર્કની તપાસ કરતા ં
જણાશે કે આ ખાનગી સં  થાઓ નૈિતક મ ૂ  યોના ભર્મ ઉભા કરીને માતર્ પૈસા બનાવવા 
િવધાથીર્ઓને આકષેર્ છે. તેમના ધ્ વારા પરુી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓમા ંઘણી ખામીઓ 
ગર્ાહકને લગતી છે. ગર્ાહકો સેવાઓ માટે ચકૂવે છે, શાળા સચંાલકો વચન આપેલ 
સેવાઓ પરુી પાડવા બધંાયેલા છે. તેમ કરવાનુ ંતેઓ ચકેૂ તો તે સેવામા ંખામી ગણાય 
છે. 
 શૈક્ષિણક સં  થાઓ િવધાથીર્ઓ અને તેમના મા-બાપ તરફથી ફી ઉઘરાવે છે કે 
ઓ ગર્ાહકો છે. અને તેથી તેઓ આવી ખામીઓનુ ંવળતર માગી શકે છે. 

સેવામા ંખામી તરીકે ગણાતા કેટલાક પર્સગંો નીચે આપ્ યા છે. 
 લાયકાત િવનાના િશક્ષકો અને લેકચરરો નોકરીમા ંરાખવા  
 માન્ ય ન કરાયેલ શાળાઓ અને કોલેજો ચલાવવી. 

 ખાનગી શૈક્ષિણક સં  થાઓ  થા૫વા માટે સરકારે િનયમો અને કાયર્૫ધ્ ધિતઓ 
િનયત કરી છે. તેમાનંી કેટલીક સરકાર ધ્ વારા સહાિયત છે. િવધાથીર્ઓ અથવા મા 
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બાપોએ આ સં  થાઓને માન્ યતા મળેલી છે અને તેમના દર્ારા આપવામા ં આવતી 
િડગર્ીઓ અને પર્માપતર્ો માન્ યતા પર્ાપ્ ત છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવી જોઇએ આવી 
સં  થાઓ  ઘડીએ ટી નીકળે તે વખતે જ સબંિંધત ખાતા/િવભાગે કડક હાથે કામ લેવુ ં
જોઇએ. ઘણા લાબંા વખતે ખાતા જણાવે છે કે સં  થા માન્ યતા પર્ાપ્ ત નથી અને તેથી 
િવધાથીર્ઓને પરીક્ષામા ં બેસવા દેવામા ંનિહ આવે. આવી પિરિ  થિતમા ંસરકારી ખાતા 
તરફથી ઝડપી પગલા ંલવેાનુ ં િવધાથીર્ઓન ેવધ ુસમય વેડફયા િવના આવી સં  થા 
છોડવામા ંમદદ પ થશે. આખ ુવષર્ અભ્ યાસ કયાર્ ૫છી ૫રીક્ષામા ંતે બસેી શકશે નિહ 
એમ તેને કહવેામા ંઆવે તો િવધાથીર્ને ભારે નકુશાનક અને આફત પેદા કરશે આવી 
બેઢંગી પિરિ  થિત ટાળવા સબિંધત દરેકે તરત પગલા ંલેવા જોઇએ. 
 ગર્થંાલય,પર્યોગશાળા,આવાસ,ફિનર્ચર,રમત ગમતનુ ં મેદાન વી પવૂર્ 

જ િરયાતની અપયાર્પ્ ત સગવડો. 
 કેટલીક સં  થાઓમા,ંતેઓ અ૫નાવે તે અભ્ યાસકર્મ િનયત કરેલો અથવા 

ધોરણસરનો હોતો નથી. અધ્ યાપન ખબૂ નબ ં હોય છે. થોડો વખત રાહ જોયા 
પછી િવધાથીર્ઓને આવી તાલીમ માટે અપેિક્ષત કોઇ ાન મેળ  યા િવના તેમનો 
સમય વેડફાયો હોવાની ખબર પડે છે. મા બાપ કે િવધાથીર્ઓ છોકરો કે છોકરીને 
ઉઠાડી લેવા સ૫ંકર્ કરે ત્ યારે સં  થાઓ તેનો પર્િતકાર કરે છે. તેઓ માગ્ યા પર્માણે 
તબિદલી પર્માણપતર્ અને વતર્ણકૂ પર્માણપતર્ આપતા નથી તેઓ અનામતની 
રકમ ૫રત કરવાનો ઇન્ કાર કરે છે. 

આવી સં  થાઓએ જાણવુ ંજોઇએ કે અનાયતની રકમ તેઓ અટકાવી શકે નિહ. 
 કેટલાક કેસોમા ંઆખા વષર્ માટે સચંાલક અગાઉથી ફી ઉઘરાવે છે અને િવધાથીર્ 

સં  થા છોડી જવા ઇચ્ છે ત્ યારે તેમણે ઉઘરાવેલી ફી ૫રત કરવાનો ઇન્ કાર કરે છે. 
 િવધાથીર્ અધવચ સં  થા છોડી જાય ત્ યારે આખા વષર્ માટેની ફી રાખવામા ંકોઇ 
વાજબી૫ણુ ંનથી. 
 િવધાથીર્એ વા૫રેલ િદવસના પર્માણમા ંફી રાખવાનુ ંઉત્ તમ ગણી શકાય અથવા 
શાળા કે કોલેજમા ં િવધાથીર્એ િતર્માસનો ટલો ભાગ ગા યો હોય તેટલા પર્માણમા ંફી 
રાખવાનુ ંયોગ્ ય ગણાય. 
સચંાલકોએ જાણવુ ંજોઇએ કે તેઓએ ભારે વળતર ચકૂવવુ ં૫ડશે. 
 સચંાલક અમાન્ ય શૈક્ષિણક સં  થા ચલાવે ને કારણે િવધાથીર્ઓ આખ ુ વષર્ 

અથવા થોડા વષ  સધુી અભ્ યાસ કયાર્ છતા ં૫રીક્ષામા ંબેસવા લાયક ન ગણાય 
તેવા કેસમા ંઆ પિરિ  થિત જવાબદાર ઠરાવી શકાય. 
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 તાલીમ િવનાના િશક્ષકો રાખવા અને ૫યાર્પ્ ત કે ભલામણ કરાયેલ પવૂર્ 
જ િરયાતો પરુી પાડવાની અશિકત એવા પર્સગંો છે  સં  થાને મોટી મુ  કેલીમા ં
મકૂી દેશે આને સેવામા ં ખામી ગણવામા ં આવે છે સેવામા ં આ ખામી માટે 
સચંાલકને મકુદમાનો સામનો કરતા કરી શકાય.  

 ખરેખર આમ કરવાનો કોઇ ઇરાદા િસવાય કેટલીક ખાનગી સં  થાઓ થોડા 
વખતની તાલીમ બાદ િડગર્ીઓ કે પર્માણપતર્ોના વચન આપતી જાહરે ખબરો 
સાથે ટી નીકળે છે. આવી સં  થાને જવાબદાર ઠરાવી શકાય.  

 તાલીમની મદુત પરુી થયાબાદ દેશમા ં કે િવદેશમા ંનોકરીના વચનો આપતી 
કેટલીક સં  થાઓ છે તેઓ વધ ુપડતી ફી લે છે. િવધાથીર્ઓ તાલીમ બાદ સુદંર 
નોકરી સિુનિ  ચત કરી શકશે એવી ઘલેી આશા સાથે સં  થાઓમા ંજોડાય છે અને 
અંતે િનરાશ થતા ં તેમને આ સં  થાઓ દંભી હોવાનુ ંજણાય છે, તેમજ વચન 
આપેલ તાલીમ નથી ઉ૫યોગી કે નોકરી સાચી નથી એમ લાગે છે. 

 આ બધા અન્ યાયી વેપાર-ધધંાના ચોખ્ ખા િક  સા છે અને િવધાથીર્ઓને પહ ચેલ 
 નકુશાન માટે તે દાવો માડંવા યોગ્ ય કેસો છે. માન્ યતા િવનાની આવી સં  થાઓ 
 પાસેથી િવધાથીર્ઓ પરુત ુ ંવળતર મેળવવા હકદાર બનશે.  
 કેટલીક સં  થાઓ દર્ારા િવધાથીર્ઓએ પરુો કરેલ અભ્ યાસકર્મ માટે કામ ચલાઉ 

પર્માણપતર્ આપવામા ં િવલબં કરે છે તે ૫િરણામે િવધાથીર્ને આગામી ઉચ્ ચ 
અભ્ યાસકર્મમા ંશૈક્ષિણક વષર્ દરિમયાન પર્વેશનો ઇન્ કાર કરવામા ંઆવે છે. ભલૂ 
સામાન્ ય જણાતી હોવા છતા ં તે િવધાથીર્ઓની ઉજજવલ કારિકદ ને ભારે હાિન 
૫હ ચાડે છે.  

 કેટલીક સં  થાઓ શ આતની ફી ઉઘરા  યા ૫છી વધ ુફી ની માગણી કરે છે અને 
િવધાથીર્ને દાખલ કરવાનો ઇન્ કાર કરે છે. આ અન્ યાયી વેપાર- ધધંો બને છે. 

 ૫રીક્ષા ખડંમા ંપર્વેશપતર્ આ૫વાનો ઇન્ કાર એક વષર્ ગમુાવવા વુ ંથાય છે  
સેવામા ંખામી બને છે. 

 પરીક્ષા યોજવામા ં ઉત્ તરવાહી તપાસવામા ં અને પિરણામો જાહરે કરવામા ં
યિુનવિસર્ટી કોઇ સેવા બજાવતી નથી પરીક્ષામા ંબેસનાર ઉમેદવાર ગર્ાહક નથી.  

 અભ્ યાસકર્મ પરુો થઇ ગયો હોવા છતા ંવચન આપ્ યા પર્માણે પર્ત્ યક્ષ તાલીમ 
આપવામા ંન આવે તે સેવામા ંખામીનો  પ  ટ કેસ છે.  

 ૫રીક્ષા ખડંમા ં િવધાથીર્ હોય છતા ં તેને ગેરહાજર દશાર્વવામા ં આવે તો તે 
સેવામા ંખામી બને છે. 

સચંાલકે કરેલી આવી ભલૂો ઘણીવાર સેવાની ખામી ગણાય છે. 
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 સં  થાઓ સગવડો આ૫વાના વચન આપીને નાણા ંઉઘરાવે છે આવા િક  સામા ં
સં  થા વચન આપેલ સેવાઓ આપવા બધંાયેલી છે.સચંાલક ૫કે્ષ કોઇ ચકૂ 
સેવામા ં ખામી તરીકે ગણવામા ં આવશે અને સચંાલક વળતર ચકૂવવા 
જવાબદાર છે.  

 જયા ંજમવા-રહવેાની  યવ  થા અપાતી હોય તેવી િનવાસી શાળાઓમા ંિનરાચય 
આહાર આપવાની સં  થાની જવાબદારી છે. બેદરકારીને કારણ ે હાિનકારક 
આહારના િક  સામા ંસં  થાઓએ પિરણામની જવાબદારી લેવાની હોય છે.  

 િવધાથીર્ઓને લાવવા લઇ જવા માટે કેટલીક સં  થાઓ બસોની  યવ  થા કરે છે. 
કોઇ અક  માત બને અને ડર્ાઇવરની ગફલતને કારણ ે િવધાથીર્ઓને સહન કરવ ુ
૫ડે છે ત્ યારે સં  થા તેના કમર્ચારીઓના કૃત્ ય માટે બીજાની જવાબદારી પે 
જવાબદાર છે.  

 સડંાસ સિહત શાળાનુ ંમકાન આંગણુ ંવગેરે હમેંશા  વચ્ છ અને ચોખ્ ખુ ંરાખવા 
જોઇએ આ િદશામા ં કોઇ ૫ણ ચકૂ સેવામા ંખામી બને છે. અને તેનુ ંવળતર 
ચકૂવવુ ંપડે છે.  

 ખાસ કરીને અિગ્ ન,પાણી અથવા વીજળી સબંધંમા ં૫ વષર્થી નીચેના િશશ ુઅને 
બાળકો અંગે વધ ુકાળજી લેવાવી જોઇએ કારણ કે અમકુ સજંોગોમા ંતે ભયજનક 
છે. મા બાપની ગેરહાજરીમા ંબાળકની સભંાળ રાખવા બાઇ રાખવામા ંઆવે 
ત્ યારે બાળક ૫ર સતત ધ્ યાન રાખવુ ં જોઇએ થોડી સેકન્ ડ માટે ૫ણ તેમને 
એકલા મકુવા ન જોઇએ નિહ તો ભયજનક હોય એવ ુ કંઇક ગળી જાય તેથી 
શૈક્ષિણક સં  થાઓ માટે તકેદારી રાખવાનુ ં ફરિજયાત છે અને સેવામા ં ખામી 
ટાળવા તેમણે િનયમો અને કાયર્૫ધ્ ધિતનુ ંપાલન કરવુ ંજોઇએ. 
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એકમ-૪ 
નાણાકીય સં  થાઓ 

 
 ભારતીય િરઝવર્ બેંક તરફથી જાહરે કરવામા ંઆવેલી નીિતમા ં ટછાટને કારણે 
હમણાથી સખં્ યાબધં બેંિકગ અને નોન-બેિકંગ નાણાકીય કં૫નીઓ ટી નીકળી છે. 
સહકારી બેંક અિ  તત્ વમા ંલાવવા . ૨૫.૦૦ લાખ વી નજીવી રકમ પરૂતી છે. આવી 
ઘણી શહરેી સહકારી બેંકો ખોલવામા ંઆ  યા ટૂંક સમયમા ંઅિ  થર બની ગઇ છે. તેના 
િવપલુ પર્માણમા ંકારણો છે. પરંત ુહકીકત એ છે કે ઘણા કેસમા ંઆવા તટૂી પાડવા અંગે 
સચંાલક જવાબદાર હોય છે. બીજી કેટલીક બેંકો એવી તટૂી પડી કે આપેલા િધરાણો ૫ણ 
વસલૂ કરી ન શકી કેટલાક કેસોમા ં િરઝવર્ બેંકની માગર્દશર્ક સચુનાઓને ધોઇ પી ગયા 
કારણ ગમે તે હોય આવી સં  થાએ ત્ યા ં મણે નાણા ંથા૫ણ તરીકે મકૂયા ંતેવા ગર્ાહકો 
ઠગાયા આ  ચયર્કારક રીતે ગર્ાહકે મકેૂલી થા૫ણો બેંક  યાજ સાથે ભરપાઇ કરે તેવો કોઇ 
િનયમ નથી વહીવટી િનયામક કે અધ્ યક્ષ મોટી થાપણો ઉઘરાવવાના અને 
િનયામક૫દેથી બેંકમાથંી રાજીનામુ ંઆપવુ ંકે નાણા સાથે ભાગી જવાના કેસો ૫ણ ઘણા 
છે. ૫રત ભરપાઇ કરવાની જવાબદારી રાખવાના આશયથી વહીવટી સચંાલક રાજીનામુ ં
આપે છે, ગર્ાહક હાડમારીમા ં મકૂાય છે. આવા કેસોમા ં વહીવટી સચંાલકનુ ં રાજીનામુ ં
ગર્ાહકના અિધકાર ૫ર કોઇ અસર કરશે નિહ અને ઉકત િનયામક ગર્ાહકોન ેથા૫ણો 
ભરપાઇ કરવા હજી જવાબદાર રહશેે. વહીવટી સચંાલક થા૫ણો ધતૂી લે તેવા કેસમા ંતે 
જવાબદારીમાથંી છટકી શકે નિહ કારણ કે તે ટર્  ટીના  થાને છે તેથી તેણે ગર્ાહક દર્ારા 
મકેૂલી થા૫ણો અંગે જવાબ આ૫વાનો છે, કે  િનયત  યાજ સાથે પાકતી તારીખ ે
ચકૂવવાપાતર્ છે. 
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 નાણાકીય કંપનીઓના સચંાલક મડંળો તેમની જાતે ભારે ફંડનો ઉપાડ કરીને 
૫રત નિહ કરવાના પર્સગંો ૫ણ છે ૫ણ ગર્ાહકને તેની અસર થાય છે.કંપની કાયદા બોડેર્ 
ચકુવણી ફેર અનસુિુચ યોજના જાહરે કરી હોવા છતા ંગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ રકમ વસલૂ 
કરવા માટે અરજી કરી શકે છે. જો કકે હાઇકોટર્ સમક્ષ કં૫ની સમેટી લવેામા ંઆવે ત્ યારે 
તે કેસમા ંઅને સરકારી ફડચા અિધકારી નીમવામા ંઆવે ત્ યારે શકંા ઉભી થાય કે િજ  લા 
ગર્ાહક ફોરમ ગર્ાહકે દાખલ કરેલ ફિરયાદ અંગે કાયર્વાહી કરી શકે કે કેમ કં૫નીની 
અરજી હાઇકોટર્ સમક્ષ દાખલ કરવામા ંઆવે તે ૫હલેા ં ફિરયાદ િનકાલ બાકી હોય 
અથવા વચગાળાના સરકારી ફડચા અિધકારીની િનમણ ૂકં હોય તો ૫ણ ગર્ાહકને ચકુવણી 
ટાળવા ખાતર કં૫ની અરજી માતર્ કાવત  હોય તો િજ  લા ફોરમ ફિરયાદમા ંતપાસ કરી 
શકે અને તેનો િનકાલ લાવી શકે છે. ૫રંત ુ કં૫નીની અરજી માન્ ય રાખીને હાઇકોટેર્ 
ફડચા અિધકારીની િનમણ ૂકં કરી હોય ત્ યારે િજ  લા ગર્ાહક ફોરમ ફિરયાદ ધ્ યાનમા ંલઇ 
ન શકે ૫રંત ુફકત હાઇકોટર્ના આદેશનુ ંપાલન કરી શકે. 
 અત્ યાર લગી શકંા હતી કે મડંળીના સભ્ યે સહકારી મડંળીમા ંમકેુલી થા૫ણો 
સબધંમા ંતકરાર િજ  લા ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ લાવી શકાય કે કેમ ઉકત શકંા જરા ૫ણ 
પર્  તતુ નથી. િત મરુુગન સહકારી કૃિષ િધરાણ મડંળીના સેકેર્ટરી િવ ધ્ ધ એમ.લિલતા 
(મતૃ) એ એલઆરએસ અને અન્ ય મારફત (૨૦૦૧(૧) સીપી , પાનુ ં ૩૧૧ ૫ર 
ન ધાયેલ) કેસમા ં માનનીય સપુર્ીમ કોટેર્ સ ્ ૫  ટ૫ણે ઠરા  યુ ં છે કે સહકારી મડંળી 
અિધિનયમ હઠેળ સભ્ યો અને મડંળીના સચંાલક વચ્ ચે ઉભા થયેલ અિધકાર અને 
જવાબદારીનો ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમનુ ંઅિધકારક્ષેતર્ બાકાત રાખી ન શકે, એટલે કે 
સભ્ ય તેની ફિરયાદના િનવારણ માટે ગર્ાહક ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી શકે છે. 
 એ જ રીતે કં૫નીએ થા૫ણ  વીકારી હોય તો તે કબલુ થયેલ  યાજના દરે 
ભરપાઇ કરવા જવાબદાર છે. વહીવટી સચંાલક સિહત તમામ િનયામકોની સયંકુત 
જવાબદારી છે. ઘણીવાર મોટાભાગના િનયામકો િનિ  કર્ય િનયામકો છે એવો વાધંો 
લેવામા ંઆવે છે. અને વહીવટી સચંાલક એકલા કં૫નીના રોજબરોજના કામકાજનો 
હવાલો સભંાળે છે અને તેણે એકલાએ કં૫નીનો ગેરવહીવટ કય  છે અને તે તેની ૫ડતી 
માટે જવાબદાર છે. એમ કહવેામા ંઆવે છે આવી દલીલને ૫ણ ટેકો આપી ન શકાય 
રામા ફાઇબસર્ િલિમટેડ િવ ધ્ ધ ઇિન્ ડયન એિકર્િલક િલિમટેડમા ં માનનીય સપુર્ીમ કોટેર્ 
ઠરા  ય ુ છે કે વહીવટી સચંાલકે કરેલ અ૫રાધ અને ઉપેક્ષા બદલ વહીવટી સચંાલક 
સાથે કોઇ િનયામક સામે ફિરયાદ ન ધાવી શકાય ઉકત કેસનો અહવેાલ એઆઇઆર 
ર૦૦૦ સપુર્ીમ કોટર્ પાના ન.ં ૧૪૫ ૫ર ન ધાયો છે   પ  ટ૫ણે દશાર્વે છે કે વહીવટ 
સચંાલક ટલા જ તમામ િનયામકો/સચંાલકો જવાબદાર છે. 
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ભાગીદારી પેઢીઓ 
 એ જ રીતે ભાગીદાર પેઢીએ થા૫ણો  વીકારી હોય તો તેણે િનયત કરેલ 
 યાજના દર સાથે તે ૫રત કરવી જોઇએ. તમામ ભાગીદારો જવાબદાર છે અને કેટલાક 
ભાગીદારો એમ કહી ન શકે કે તેઓ િનિ  કર્ય ભાગીદારો છે અને તેથી તેઓ જવાબદાર 
નથી. તેઓ વહીવટી ભાગીદાર ટલાજ જવાબદાર છે. ભાગીદારી પેઢી ન ધાયેલ હોય 
કે ન ન ધાયેલ હોય અસર એક સરખી જ રહ ેછે. ભાગીદારી પેઢી ન ધાયેલ નથી તેટલા 
જ કારણસર જવાબદારી અને આિથર્ક જવાબદારીમાથંી છટકી ન શકાય.ભાગીદારો 
વચ્ ચેની સમજૂતીથી સાથે મળીને તેઓએ કૃત્ ય કયુર્ હોય અને ન ધાયેલ ન હોય તેવી 
પેઢી દર્ારા થાપણો લવેામા ંઆવી હોય તો તે પરૂત ુ ંછે. 
 અમારી રાજય િવધાન મડંળે આંધર્પર્દેશ નાણાકીય સં  થાના થા૫ણદારોને 
સરુક્ષા અિધિનયમ તરીકે ઓળખાતો અલગ અિધિનયમ ઘડયો છે  અન્ વયે 
થા૫ણદારોના િહતોનુ ં રક્ષણ કરવાના ઉદેશથી નાણાકીય સં  થાના સચંાલકને લગતી 
િમલકત જપ્ ત કરવાની તતંર્ને સત્ તા આ૫વામા ંઆવી છે.  યાજ સાથે થા૫ણ ૫રત 
ચકૂવવામા ં િન  ફળ જનાર કસરૂદારો ૧૦ વષર્ સધુીની કેદ અને .૧-૦૦ લાખ સધુીના 
દંડની સજાને પાતર્ છે. ઉકત અિધિનયમ અન્ વયે રક્ષણ આપવા છતા ંગર્ાહક તેમની 
ફિરયાદના િનવારણ માટે ગર્ાહક ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી શકે છે. 
નોન-બેંિકગ સેવાઓ 
 આ કે્ષતેર્ ખાનગી  યિકતઓએ  થાપેલી ઘણી નાણાકીય કંપનીઓ જોવા મળશે. 
ગર્ાહકે મહામહનેતે કરેલી તેની બચતથી વિંચત રહવેાનુ ં ટાળવા,  થાિપત કરવામા ં
આવેલી હકીકતો સબંધંી કેટલીક સાવચતેીઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંઅને કેટલીક હિકકતોની 
ખરાઇ કરવાની રહશેે. આવી ખાનગી નોન-બેિકંગ કંપનીઓ સાથે વહવેાર કરતી વેળાએ 
નીચનેી હકીકતોની ખરાઇ કરવાની કેટલીક સાવચતેીઓ રાખવાની રહશેે. 
(૧) કે કં૫નીની ન ધણી કરવામા ંઆવી છે કે કેમ કં૫નીનુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરતા કોઇ 
એજન્ ટ કે કમર્ચારી હોય તો તેનાથી ખરાઇ કરવી જોઇએ તે એજન્ ટ કે કમર્ચારીના 
ઓળખપતર્ની કં૫નીમા ંખાતરી કરવાની રહશેે. 
(ર) કં૫નીને વખતો વખત ચકુવણી કયાર્ ૫છી, બજારમા ં કં૫નીની નાણાકીય 
િ  થરતા કેમ ચાલે છે તેનુ ંધ્ યાન રાખવાનુ ંસલાહભયુર્ છે. 
(૩) ગર્ાહકની કોઇ રકમ લણેી હોય ત્ યારે કં૫નીએ ખાસ કરીને િડમાન્ ડ ડર્ાફટ (ડીડી) 
દર્ારા તાત્ કાિલક ચકુવણી કરવી જોઇએ,ચેક આપવામા ંઆવે તો ગર્ાહકે પહ ચમા ંએવુ ં
સ ્ ૫  ટ૫ણે જણાવવાનુ ંહોય છે કે ચકુવણી ચકેથી કરવામા ંઆવી છે અને નબંર,તારીખ 
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અને બેંક વી ચેકની િવગતો આ૫વાની હોય છે પછીની તારીખનો ચેક હોય તો 
લાબંાગાળાની તારીખનો ન હોવો જોઇએ. 
(૪) ગર્ાહકે કોરા કાગળે કે ફોમર્મા ંસહી આ૫વી નહી ગર્ાહકે તેની સહી કરતા ૫હલેા 
ફોમર્ પરેૂપરુા ભરેલા હોવા જોઇએ તેવો આગર્હ રાખવો. 
(૫) કં૫નીની યોજના પર્ત્ યે નાથી ગર્ાહકને આકષર્વામા ં આવ ્યા હોય તે મળૂ 
ચોપાિનયા અને જાહરે ખબરો તથા કં૫નીએ આપવા કહલે વ  ત ુ કે િકંમતની બોલીઓ 
અને શરતો હમંેશા સાચવી રાખવા. 
(૬) ગર્ાહકે બચત યોજનાની બોલીઓ અને શરતો અને નાણાકીય કં૫નીની દરખા  ત 
કાળજીપવૂર્ક તપાસી જવી કોઇ શરત યોગ ્ ય રીતે ન સમજાય તો તેની ચોખવટ માગી 
લેવી અને શરતોની ખરાઇ કરી લવેી શરતો સાથે પરેુપરુો સતંોષ થયા પછી જ અને 
ગર્ાહકને તે યોગ્ ય જણાય પછી જ તેણે/તેણીએ આ યોજનામા ં ફાળાની રકમ ભરવી 
અથવા નાણાકીય કં૫નીઓની દરખા  ત  વીકારવી. 
િચટ ફંડ કં૫નીઓ 
 સામાન્ ય રીતે ચીટ રિજ  ટર્ારને ત્ યા ં િચટ ફંડ કં૫નીઓએ ન ધણી કરાવવાની 
હોય છે િચટની દરેક ેણી શ  કરતા પહલેા રિજ  ટર્ાર અમકુ નાણા ંજમા કરાવવા અંગે 
આગર્હ રાખશે ૫રંત ુઆવો જ ધધંો કરતી વણ ન ધાયેલી કં૫નીઓ ૫ણ હોય છે, જો કે 
તે આંધર્પર્દેશ િચટ ફંડ અિધિનયમ ૧૯૭૧ નો ભગં છે. ગર્ાહકને સબધં છે ત્ યા ંસધુી િચટ 
ફંડ કં૫ની ન ધાયેલી હોય કે ન હોય તેના/તેણીના અિધકાર સબંધંમા ંકોઇ ફેર પડતો 
નથી. 
 િચટ ફંડ કં૫નીઓ તેમનો  યવસાય ચીટ ફંડ અિધિનયમ અનસુાર કરવાનો હોય 
છે. આવી ઘણી કં૫નીઓ સામે એવી ફિરયાદો છે કે તેઓએ અિધિનયમ અનસુાર તેમનો 
ધધંો ચલાવવાનો હોય છે. બેશક સભ્ યોએ સમયસર ફાળો ચકુવવાનો હોય છે અને તેમા ં
ચકૂ કરે તો ચીટ ફંડ કં૫ની િશક્ષાત્ મક  યાજ વસલુ કરી શકે છે. અથવા નીચેની 
કાયર્૫ધ્ ધિત બાદ સભ્ ય૫દ રદ કરી શકે અહી કેટલીક કં૫નીઓ કાયર્૫ધ્ ધિતનુ ંપાલન 
કરતી નથી અમકુ તારીખ પહલેા બાકી રકમ ચકૂવી જયા કસરૂવાર સભ્ યને તેઓએ 
નોિટસ આપવી જ રી હોય છે અને તેમા ંકસરૂ કરે તો તેનુ ંસભ્ ય૫દ રદ થાય. નીચેની 
કાયર્૫ધ્ ધિત અનસુયાર્ ૫છી એકવાર આગળનુ ંસભ્ ય૫દ યોગ્ ય રીતે રદ કરવામા ંઆવે 
ત્ યારે ચીટ ફંડ કં૫ની બીજા ફાળો આ૫નારને ઉકત સભ્ ય૫દ ફાળવી શકે જો કે, તેઓ 
બનેં પાસેથી પરફોમનસ કિમશન વસલૂ કરી શકે નિહ, કારણ કે એક સભ્ ય પાસેથી એક 
જ વખત કિમશન વસલૂ કરવા તેઓ હકદાર છે. સભ્ ય૫દ રદ કયાર્ ૫છી, ચીટને અંતે 
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એટલ ેકે ચીટનો અંત આણવામા ંઆવે ત્ યારે  યાજ િવના ફાળો આ૫નારે ચકૂવેલ હપ્ તા 
કં૫નીએ ૫રત કરવાના હોય છે. ૫રંત ુફાળો આ૫નાર િડિવડન્ ડ માટે હકદાર છે. 
 ચીટ ફંડ કં૫નીઓ કેટલાકં બહાના કે અન્ ય હઠેળ ફાળો આ૫નારાઓને સમયસર 
ઇનામી નાણા ંચકૂવતી ન હોવાની ફિરયાદો છે. આ ચોકસ૫ણે સેવામા ંખામી છે. ચીટ 
ફંડ કં૫ની ફાળો આ૫નાર દર્ારા આ૫વામા ંઆવનાર જામીનગીરી  વીકારવાનો ઇન્ કાર 
કરી શકે નિહ િસવાય કે દારપણુ ંશકંાસ ્ ૫દ હોય કં૫ની માટે કામકાજના કમર્ચારીઓના 
પર્કાર િવશે માિહતી માગવાની પર્થા વખોડી કાઢવાની છે િજ  લા ગર્ાહક ફોરમને જણાય 
કે કં૫ની ફાળો આ૫નારને ચકુવણીમા ંિવલબં કરવાના દાવપેચ Disloyslty અપનાવે છે 
તો િજ  લા ગર્ાહક ફોરમ આ કેસ સેવામા ંખામીઓ છે તેમ ઠરાવી નકુશાન ચકુવવા 
ચકુાદો આપી શકે છે. ૩ થી ૪ મિહનામા ંચીટનો અંત આણવામા ંઆવે તે પહલેા ંએટલે 
કે ચીટના છેવટના ભાગે ફાળો ભરનાર ઇનામી બોલીબોલનાર બને ત્ યારે તે કેસોમા ંતે 
ઇનામી નાણામંાથંી છે  લા મિહનાના હપ્ તા કાપી લેવા અને િહસાબમેળ કરવા કંપનીને 
જણાવી અને બાકીની રકમ તેને ચકુવવા કહી શકે છતા ંતેઓ જામીનગીરી આપી નથી 
તે કારણસર હજીય ચકુવણી ટાળે તે સેવામા ંખામી બનશે શકય હોય તેટલુ ં ફાળો 
ભરનારાઓએ ચેક અથવા ડી.ડી. પે તેમનો ફાળો ચકુવવો થી ફોરમમા ંચકુવણીઓ 
સહલેાઇથી સાિબત કરી શકાય. 
 તે ભાગીદારી પેઢી હોય તો કં૫નીના સચંાલકો અથવા ભાગીદારો ફોરમેન્ સ 
કિમશન બાદ કયાર્ ૫છી ઇનામી નાણા ંઅથવા ચીટની રકમ િવના િવલબેં ચકૂવવા 
જવબદાર છે અને તેમની સામે ૫ગલા ંલઇ શકાય. 
 ચીટ ફંડ કં૫ની ફાળો ભરનાર યથાપર્સગં ઇનામી રકમ કે બોલીની રકમનો ચેક 
તેમની કચેરીએ આવીને લઇ જાય તેવો આગર્હ રાખતી હોય છે એવા પર્સગંો છે. તેને 
માટે ગર્ાહક કોઇ કારણસર કે અન્ યથા કચેરીએ જઇ ન શકે તો કં૫ની ચકુવણીમા ંિવલબં 
કરે છે. ચીટ ફંડ કં૫નીના રેકડર્ મજુબ ફાળો આપનારને તેના સરનામે એકાઉન્ ટ પે ચેક 
દર્ારા રકમ મોકલવાની  વીકાયર્ કાયર્પધ્ ધિત છે. મ ફાળો ભરનાર ચીટ ફંડ કં૫ની કે 
તેમના હોદેદારો તેમની પાસે આવીને ફાળો ઉઘરાવી જાય તેવો આગર્હ રાખતા નથી 
તેવી રીતે ચીટ ફંડ કં૫ની એવો આગર્હ રાખી ન શકે કે ફાળો ભરનાર તેની કચેરીએ 
આવીને ચકે લઇ જાય. 
 ફાળો ભરનાર  ગર્ાહક છે તે તેની ફિરયાદના િનવારણ માટે િજ  લા ગર્ાહક 
ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી શકે છે. 
 ચીટ ફંડ કં૫ની સાથે  યવહાર કરતી વખતે ફાળો ભરનારે નીચેની અગમચેતી 
ધ્ યાનમા ંરાખીને તેના/તેણીના િહતની સાવચેતી રાખશેઃ 
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૧. ફાળો ભરનારે ચીટ રિજ  ટર્ાર પાસે કં૫નીની ન ધણી કરાવવામા ંઆવી છ કે નિહ 
તેની ખરાઇ ગર્ાહકે કરવાની હોય છે. 
ર. ગર્ાહકે કોરા કાગળ ૫ર સહી કરવી નિહ કોઇ કાગળો ૫ર સહી કરવામા ંઆવે કે 
ગર્ાહકે ફોમર્ ભયાર્ હોય તો તેણ ેઆવા કાગળો કે ફોમર્ની નકલ રાખવી.ક 

૩. કં૫ની પાસે ગર્ાહકની લેણી રકમો અને બોલીની રકમો  યાજબી સમયમા ં
કં૫નીએ ચકુવવાની હોય છે. 
૪. કં૫નીને ચકુવેલ તમામ રકમો કં૫નીએ આપેલી પાસબકુમા ંન ધવાની હોય છે 
ગર્ાહકે ૫ણ કરેલી ચકુવણીઓની પહ ચનો આગર્હ રાખવો જોઇએ. 
પ. કં૫નીએ મોકલેલી કોઇ નોિટસો  વીકારવી અને તેનો જવાબ તાત્ કાિલક કરવો 
જોઇએ. 
બેંકો 
 બેંકના ખાતેદાર કે થાપણદાર કે દેવાદાર ગર્ાહક છે બેંકરો દર્ારા સેવા પરૂી 
પાડવામા ંઆવે છે તેમના કેટલાકં સામાન્ ય કે્ષતર્ોને સેવામા ં ખામી તરીકે લેખવામા ં
આ  યા છે તે નીચે દશાર્  યા છે. 
૧. મદુતી થાપણ પહ ચો પર પાકતી રકમ ચકૂવવામા ંન આવે તે સેવામા ંખામી 
 છે. 
ર. મદુતી થાપણ ૫ર લોન લવેામા ંઆવી હોય અને બેંક બાકી લોન રકમનો 
 િહસાબમેળ કયાર્ પછી બાકીની રકમ પાકતી મદુતે બેંક ન ચકૂવે તો તે સેવામા ં
 ખામી ગણાય છે. 
૩. કં૫નીના શેરની ફાળવણી માટેની બેંક દર્ારા ગેરવ  લે જાય તો તે નકુશાન 
 ચકૂવવાપાતર્ છે કારણ કે ફિરયાદી શેરોની ફાળવણીમાથંી વિંચત રહ ે છે અને 
 બેંક કં૫નીમાથંી કિમશન મેળવે છે. તેથી બેંક ધારા કરવામા ંઆવેલી સેવા 
 સેવામકુત નથી પે ઓડર્ર અથવા ચેકની રકમ જમા લેવામા ં િવલબં સેવામા ં
 ખામી બને છે. 
૪. ખાતેદારને જણા  યા િવના કે સમંિત િવના િહસાબમાથંી વધારાનુ ંલોકર ખચર્ 
 ઉધારવામા ંઆવે તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૫.  યાજબી૫ણા િવના એકાએક બચત ખાતાની લેવડ દેવડ બધં કરવાથી ચેકનો 
 અ  વીકાર ખામી બને છે આવા ખાતેદાર નકુશાન માટે આબ  ગમુાવવા માટે 
 અને માનિસક તર્ાસ માટે હકદાર છે. 
૬. ભારતીય િરઝવર્ બેંકની મજૂંરી િવના બેંક રોકડ િધરાણ મયાર્દા મજૂંર કરે તો તે 
 બેંકના પકે્ષ બેદરકારી બને છે. નોિટસ આપ્ યા િવના અન્ યાયી રીતેરોકડ િધરાણ 
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 મયાર્દા ઘટાડવી તે સેવાની ખામી બને છે. આવા ગર્ાહક િનવારણ માટે ગર્ાહક 
 ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધવા હકદાર છે. 
૭. ભાગીદારી પેઢીમાથંી બેંકના બાકીના લેણા માટે ભાગીદારના બચત બેંક ખાતા 
 ૫ર બેંકનો કોઇ ધારપિધકાર નથી. 
૮. પર્ોિવડટં ફંડ િહસાબ ૫ર બેંક ધારણાિધકાર લાવી શકે. 
૯. કયારેક બેંકો એવી દલીલ કરે છે કે બેંક અને તેના ગર્ાહક વચ્ ચેની તકરાર હલ 
 કરવા બેંિકંગ ઓમ્ બડસમેન સત્ તાિધકારી છે એ ન ધવુ ંજોઇએ કે ગર્ાહક અને બેંક 
 વચ્ ચેની કોઇ તકરારના સબધંમા ંબેિકંગ ઓમ્ બડસમેને અગાઉ કરેલો ઓડર્ર હોય 
 તો પણ ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધવાનો કોઇ બાધ નથી. 
૧૦. લોન માટે બેંકમા ંઅરજી કરનાર  યિકત પખુ્ ત ગર્ાહક છે અને તે ગર્ાહકની 
  યાખ્ યામા ંઆવે છે. 
૧૧. મજૂંર કરેલ લોનની રકમ સામે રકમનો કોઇ ભાગ ચકૂવવામા ંઆવે તે સેવામા ં
 ખામી છે. 
૧૨. ગર્ાહકને ખામીવાળી ચલણી નોટો આપવી ની ગર્ાહકને તેનો ઉપયોગ કરતી 
 વખતે જાણ થઇ હોય તે બેદરકારી ગણાય છે. આવા ફિરયાદી ગર્ાહક છે અને 
 માનહાિન માટે તે વળતર મેળવવા હકદાર છે. 
૧૩. દેવાદારને જાણ કયાર્ િવના લોન ૫રનુ ં  યાજ વધારવુ ંતે ગર્ાહક તકરાર બને છે. 
૧૪. બેંકે કરેલી ભલૂને કારણે ચેક પાછો ફરે તો ખાતેદારને થયેલા નકુશાન બદલ 
 ચેક લખનાર બેંક વળતર ચકુવવા જવાબદાર છે. 
૧૫. બેંકે માગ્ યા પર્માણેની રકમના ૨૫ ટકા રકમ ગર્ાહકે જમા કરા  યા પછી ૫ણ 
 ડુપ્ લીકેટ ડી.ડી. આ૫વામા ંિવલબં સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૬. મેનેજરે પાસબકુ લીધા ૫છી ૫ણ ફિરયાદીને રકમ ઉપાડવા કે પાસબકુ ૫ર 
 ચકુવણી મલુતવી રાખવા દેવા ન દે તે બદેરકારી બને છે. આ ગર્ાહક તકરાર 
 હોઇ ફિરયાદી વળતર મેળવવા હકદાર છે. 
૧૭. તારણ તરીકે આપેલી જીવન વીમા પોલીસીની પાકતી રકમ તરત વસલૂ નિહ 
 કરવા અને રોકડ િધરાણ સવલતનો લાભ લેનાર ખાતેદારના ખાતામા ંજમા નિહ 
 લેવાની બાબત સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૮. બેંકમા ંનમનૂાની સહી નિહ મળવાના કારણસર પાકતી મદુતે ખાસ મદુત િધરાણ 
 પહ ચ પર પાકતી રકમની ચકુવણી કરવામા ંન આવે તે બાબત સેવામા ંખામી 
 બને છે. 
૧૯. ખાતામા ંિનવિૃત્ તના લાભો જમા કરવામા ંિવલબં સેવામા ંખામી બને. 
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૨૦. સયંકુત િધરાણદારો પૈકી કોઇ એક પાકતી રકમ પરત કરવા અને બીજા 
 િધરાણદારે તેમના ફંડની ઉચાપત કરી હોવાના કારણ ેયોગ્ ય રીતે ચકૂતે કરેલ 
 પહ ચ આ૫વાની માગણી કરે ત્ યારે મદુતી િધરાણ ૫હ ચની રકમ ચકૂવવાનો 
 ઇન્ કાર કરે તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૧. બેંકને મોકલેલ ભરિતયુ ંલાભાથીર્ને જાણ કયાર્ િવના પા  ંમોકલવામા ંઆવે તે 
 સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૨. સલામત અનામત લોકર સાથે ચેડા કરેલા જણાય તો અને લોકરમાથંી 
 મ ૂ  યવાન ચીજવ  ત ુગમુ થયાનુ ંજણાય તો સલામત અનામત લોકર ધરાવનાર 
 વળતર મેળવવાને હકદાર બને છે. 
૨૩. બેંક દર્ારા તારથી ભરણુ ંમોકલવામા ંિવલબં સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૪. લોન પરેૂપરુી ભરપાઇ કયાર્ પછી બેંકમા ં ગીરે મકેૂલ વાહનના ન ધણી 
 પર્માણ૫તર્માથંી બેંકનો ધારણાિધકાર રદ કરવામા ંન આવે તે સેવામા ંખામી 
 બને છે. 
૨૫. નાણાસહાય કં૫નીના િનયામકો ગર્ાહક/િધરાણદારની કોઇ લેણી રકમ માટે 
 સયંકુત રીતે અને  યિકતગત રીતે જવાબદાર છે. 
૨૬. બીજા ખાતેદારના િહસાબમાથંી આધાર િવના અને પાસબકુ રજૂ કયાર્ િવના કોઇ 
  યિકતને નાણા ંઉપાડવા દેવામા ંઆવે તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૭. બેંક મેનેજર તેની નોકરી દરિમયાન ક૫ટપવૂર્ક બેંક ગેરન્ ટી આપે તો બેંક તેને 
 માટે જવાબદાર છે. 
૨૮. યોજના મજુબ દર મિહને  યાજ ચકૂવવામા ં ન આવે અથવા પાકતી રકમ 
 ચકૂવવામા ંન આવે તે સેવામા ંખામી બને છે. 
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એકમ-પ 
તબીબી બેદરકારી 
 

  
તબીબી  યવસાય અન્ ય  યવસાયોથી એટલા માટે જુદો પડે છે કે તે દરેક 

કેસમા ં સફળતાની બાયંધરી આપી ન શકાય તેવા કે્ષતર્મા ં કામગીરી કરે છે. 
ઘણીવાર,સફળતા કે િન  ફળતા ધધંાદારી  યિકતના કાબ ૂબહારના પિરબળો ૫ર આધાર 
રાખ ે છે તબીબી િવ ાનમા ંઅધતન િવકાસ થયો હોવા છતા ંમાનવ શરીરમાથંી ઘણી 
વ  તઓુ હજી રહ  ય જ છે. અમકુ સજંોગોમા ંશરીર કેવી પર્િતિકર્યા કરે છે તેની આગાહી 
કરી ન શકાય માગર્ ૫ર અક  માત સજાર્ય તો એમ કહી શકાય કે કોઇ  યિકત કે અન્ યને 
પકે્ષ બેદરકારી છે. સબંિંધત દરેક  યિકત સભંાળપવૂર્ક વત્ યાર્ હોત તો માગર્ અક  માત 
િનવારી શકાયો હોત. હોિ  પટલમા ંઆવી પિરિ  થિત નથી આમ છતા ંસાિબત થયેલી 
બેકાળજીના કેસમા ંકાયદો ધધંાદારી  યિકતની જવાબદારી િનયત કરે છે. 
 તબીબી  યિકતને કાળજી રાખવાની ફરજ હોય છે ઘણી ઉંચી અથવા ઘણી ઓછી 
િડગર્ી કાળજી નથી ૫રંત ુતે સામાન્ ય સભંાળ હોવી જોઇએ તબીબી  યિકત દર્ારા સામાન્ ય 
રીતે અપનાવેલ પધ્ ધિત મજુબ તે વતેર્ તો ડોકટર દોિષત નથી. બીજા શબ્ દોમા ં
અપનાવેલ પર્થા તબીબી  યવસાયને  વીકાયર્ હોવી જોઇએ અને સામાન્ ય રીતે 
અનસુરતી િનયત પર્થા અનસુાર ડોકટરને પક્ષ ેકોઇ બદેરકારી ન હોઇ શકે. 
 સવર્ સામાન્ ય રીતે  યવસાય બે પર્કારના હોય છે એટલ ે કે ડોકટરો સ નો, 
ડોકટર દદ ને તપાસશે અને દવા િનયત કરે છે. પર્િતિકર્યા માટે જાણીતી દવાઓના 
કેસમા ં૫હલેા ંકસોજ્ટીનો ડોઝ આપવો જોઇએ અને પર્િતિકર્યા જોવી જોઇએ ડોઝ અને 
અન્ ય િવગતો કોઇ પર્િતિકર્યાના કેસમા ં ઉપાય િવશે દદ ને તેમણે  પ  ટ જાણ કરવી 
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જોઇએ બહારના દદ  માટે માદંગીનો પરેૂપરુો ઇલાજ સિુનિ  ચત થાય ત્ યા ંસધુી િનયત 
સમીક્ષા કરવી જોઇએ અંદરના દદ ઓના કેસમા ંિનયિમત દેખરેખ િનયતંર્ણ હોવુ ંજોઇએ. 
 આજકાલ ખરેખર જ રી ન હોય તો ૫ણ ડોકટરો  ટે  ટ િનયત કરે છે અને 
શ  તર્િકર્યા કરે છે તેવી ફિરયાદ વધતી જાય છે અને સામાન્ ય બની છે. દદ  ધ્ ધા અને 
િવ  વાસથી ડોકટરનો સ૫ંકર્ સાધે છે. અને તેથી તેમણે િવ  વાસઘાત કરવો ન જોઇએ 
ડોકટરે એવા જ રોગવાળા તેમના પોતાના કુટંુબના સભ્ ય તરીકે ગણવા જોઇએ. 
તબીબી સેવામા ંખામીઓ 
૧. ડોકટરો અને દદ ઓ વચ્ ચેનો કરાર સેવા માટેનો કરાર હોય છે. તેથી સેવામા ં
 બેદરકારી અથવા ખામી હોય તો ડોકટર વળતર માટે જવાબદાર છે. 
૨. િનયોકતાને તેના કમર્ચારી (કહો કે ડોકટર) ની સેવાના ગર્ાહક તરીકે ગણવા ન 
 જોઇએ તેથી નિસર્ંગ હોય કે હોિ  પટલ તેમના કમર્ચારીના કૃત્ ય માટે જવાબદાર 
 છે. 
૩. ભારતીય વારસા અિધિનયમની કલમ ૩૦૬નો અમલ નથી. અવસાન 
 પામનારના વારસો અને કાનનૂી પર્િતિનિધઓ મરનારના પવૂર્ગાહીની તરફેણમા ં
 ઉભા થયેલ કોઇ કારણે પગલા ંલેવા હકદાર છે. 
૪. દદ ના આરોગ્ યને નકુશાન કરત ુ પિરણામ આવે તેવા યોગ્ ય ટે  ટ િવના 
 ઇન્ કશન આપવુ ંતે સેવામા ંખામી બને છે. 
૫. બેદરકારીથી ઇન્ કશન આપવાને કારણ ેદદ  તેના શરીરનો કોઇ ભાગ ગમુાવે 
 તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૬. દદ ને સેવામા ં ખામી દેખીતી હોય તો બીજા કોઇ પરુાવો જ રી નથી અને 
 ડોકટરને વળતર માટે જવાબદાર બનાવી શકાય ઉદાહરણ તરીકે ડાબી આંખને 
 બદલે જમણી આંખમા ંશ  તર્િકર્યા કરવામા ંઆવે તો અને તે જમણી આંખની 
 દર્િ  ટ ગમુાવે તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૭. િશરાને બદલે ધમનીયા ઇન્ કશન આપવામા ં આવે ત્ યારે તે દદ ને બીજી 
 કેટલીક જટીલતા ઉભી થાય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૮. શ  તર્િકર્યા દરિમયાન પેટની અંદર ચીિપયો કે સોય કે િભન્ ન વ  ત ુરહી તો તે 
 સેવામા ંખામી બને છે. 
૯. ડોકટરો દર્ારા ખોટી પધ્ ધિત અપનાવવાથી દદ ઓને ચેપ લાગે અને તેને બીજી 
 શ  તર્િકર્યા કરવાની ફરજ પડે તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૦. એની  થેિટ  ટની સેવાઓ કોઇ નિસર્ંગ હોય કે હોિ  પટલો ભાડે લે તો પણ મરનાર 
 અને એની  થેિટ  ટ વચ્ ચે કોઇ કરાર ન થયો હોય તો મરનાર એની  થેિટ  ટની 
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 તબીબી સેવાનો લાભાથીર્ બને છે. એની  થેિટ  ટની દદ   સેવા લે છે તેની ફી 
 દદ  પોતે ચકૂવે છે તેથી બેદરકારી માટે એની  થેિટ  ટ જવાબદાર છે. 
૧૧. સરકારી દવાખાનામા ંદદ ને મફત સારવાર આપવામા ંઆવે તો તે તેણી ગર્ાહક 
 નથી પણ દદ  પાસેથી કોઇ ચા  લેવામા ંઆવે તો પછી દદ  ગર્ાહક બને છે. 
૧૨. ડોકટર ઓપરેશન શ  કરે તે પહલેા ંદદ  અસામાન્ ય રકત જૂથ છે એમ જાણવા 
 છતા ંઓપરેશન િથયેટરમા ંપરૂતા જથ્ થામા ં રકત ન રાખવુ ં તે સેવામા ંખામી 
 બને છે. 
૧૩. એકવાર સચૂવેલ ઓપરેશન કરવામા ંઆવે, ટાકંા તોડવાના બહાના હઠેળ સમંિત 
 િવના બીજુ ઓપરેશન કરવામા ંઆવે તો તે સેવામા ંખામી બને છે કારણ કે 
 પહલેુ ંઓપરેશન કરવામા ંબદેરકારીને કારણ ેબીજુ ઓપરેશન કરવુ ંજ રી બન્ ય ુ
 છે. 
૧૪. રકત આપવાને કારણ ેગભંીર જિટલતા તબીબી બેદરકારી બને છે. 
૧૫. આચાર સિંહતા અનસુાર સારવાર આપવાની િન  ફળતા  દદ મા ંકાયમ માટે 
 અપગંતા લાવી દે તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૬. અ  ટર્ા સોનોગર્ાફી અહવેાલ ગભાર્શયમા ંબે બાળકો હોવાનુ ંદશાર્વી ન શકે તો તે 
 કારણે દદ  ફિરયાદીની વધ ુસભંાળ રાખવાનુ ંઅટકે છે, તે સેવામા ંખામી બને 
 છે. 
૧૭. ઉતાવળમા ંદાકતરી ચીિપયા વડે કરાતી પર્સિૂતમા ંરકત  તર્ાવ થાય છે અને તે 
 રોકવાનો કોઇ પર્યત્ ન કરવામા ંન આવે તો ઘણુ ંબધ ુલોહી વહી જાય છે તે 
 સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૮. બળપવૂર્ક દાકતરી ચીિપયા વડે પર્સિૂત કરાવવામા ંઆવવાને કારણે બાળકના 
 કોઇ ભાગને લકવો થાય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૯. લોહી ચઢાવવામા ંખરાબ લોહીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે ત્ યારે અને દદ ને 
 યકૃત શોથ-સીનો તી  હુકમો થાય તે સેવામા ંખામી બને છે કારણ કે ડોકટર 
 દર્ારા જ રી સભંાળ અને સાવચતેી રાખવામા ંઆવતી નથી. 
૨૦. સલાહકાર ડોકટરની બેદરકારી માટે દવાખાનુ ંબીજાની વતી કરેલા કામ માટે 
 જવાબદાર છે. 
૨૧. ફામર્સી દર્ારા આપવામા ંઆવેલી ખોટી દવાઓ ફામર્સીના પકે્ષ સેવામા ંખામી 
 બને છે. 
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૨૨. ફામર્સી  ટે સાચી દવા આપી છે કે કેમ તેની દવાખાના  ટાફ કે ડોકટર દર્ારા 
 ચકાસણી કયાર્ િવના દદ ને દવા પીવડાવવામા ંઆવે તો તે ડોકટરના પક્ષે 
 સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૩. એ-નેગેટીવ લોહીને બદલે એ-પર્ોઝીટીવ લોહી દદ ને આપવામા ંઆવે તો તે 
 ખતંનો અભાવ દશાર્વે છે  સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૪. ઘા ઝાયો છે કે નિહ તેની તપાસ કયાર્ િવના ટાકંા વહલેા તોડવામા ંઆવે તો તે 
 ઓપરેશન પછીની સભંાળની બેદરકારી છે. 
૨૫. હોિમયોપ્ થી ડોકટરની દવાની અન ્ય કોઇ પધ્ ધિત વી કે એલોપથી અથવા 
 બીજા કોઇ કે્ષતર્મા ંપર્વેશ નિહ કરવાની કાનનૂી ફરજમા ંઆવે છે. 
૨૬. બ્ લડ સગુરનુ ં  તર ચકા  યા િવના દદ ને નસમા ં ગ્ લકુોઝ ડર્ીપ ૫ર રાખવામા ં
 આવે તો બ્ લડ-સગુર ઉંચ ુહોય ત્ યારે તે બેદરકારી સામે પગલા ંલેવાપાતર્ છે. 
૨૭. દદ ને કંઇ અ  વાભાિવક ન હોય અને કલોરોકવીન ઇન્ કશન આપ્ યા પછી 
 અવસાન પામે તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૨૮. નકકી કયાર્ ન હોય તેવો દવાનો ડોઝ આપવાને કારણે તબીબી ગ ૂચંવાડા ઉભા 
 થાય તે કેસમા ંદદ  વળતરને માટે હકદાર બને છે. 
ડોકટરે શુ ંકરવુ ંજોઇએ. 
 બેદરકારી ટાળવા માટે ડાર્કટરે પાળવાની કેટલીક સાવચેતીઓ અને સચૂનો 
નીચ ેઆપ્ યા છે. 
૧. ડોકટરે સભંાળ રાખવી એવી અપેક્ષા છે,  સામાન્ ય સભંાળ એવો અથર્ થાય છે 
 ડોકટર સમદુાય દર્ારા સામાન્ ય રીતે  વીકારેલ કાયર્પધ્ ધિત અનસુરવામા ંઆવે 
 તો તે પરૂત ુ ંછે. 
ર. િનદાન માટે જ રી લેબોરેટરી ટે  ટ કરાવવા જોઇએ. 
૩. શકંા જણાય તો દદ ની િન  ણાત ડોકટર પાસે તપાસ કરાવવી. 
૪. ડોકટરે તેની ક્ષમતા કે અિધકારક્ષેતર્ બહારનો કેસ હાથ ધરવો ન જોઇએ. 
૫. દવાનો ઉપયોગ કરતા પહલેા ડોકટરે પર્િતિકયા માટે ટે  ટ કરવો જોઇએ. 
૬. દવા આપતા પહલેા ંતે િનયત કરેલી છે કે કેમ તેની તપાસ કરવી જોઇએ. 
૭. અમકુ શ  તર્િકર્યા માટે દદ ની સમંિત લો. 
૮. મોટા તમામ ઓપરેશનો માટે સક્ષમ એની  થેિટ  ટ હાજર છે કે કેમ તે સિુનિ  ચત 
 કરો. 
૯. ખાસ શાખા માટે િન  ણાતની સારવાર જ રી હોય તેવા કેટલાક કેસોમા ં
 િન  ણાતની સલાહ લો. 
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૧૦. કુટંુબ િનયોજન ઓપરેશનો માટે બનેં પિત અને પત્ નીની સમંિત જ રી છે. 
૧૧. પર્સિૂતના કેસમા ંથોડી વધ ુધીરજ અને સહાનભુિૂત દાખવો. 
૧૨. િનયત કરેલ દવા કેવી રીતે લેવી તેની સમજ દદ ને આપવી. 
૧૩. ટા થતી વખતે દદ એ શુ ંકરવ ુજોઇએ અને શુ ંન કરવુ ંજોઇએ તે સમજાવો. 
૧૪. ચેપી રોગના કેસમા ંતે વધારે ન ફેલાય તેની વધ ુસભંાળ રાખો. 
૧૫. ડોકટરે તેમની જાતે બજાવવાની ફરજો તાબાના  ટાફને સ પવી ન જોઇએ. 
૧૬. વખતો વખત િવકસાવવામા ંઆવતી અધતન જાણકારી અને કુશળતા ધરાવવી. 
૧૭. વારંવાર થતા રોગના કેસમા ંઅથવા સારવારથી થોડો સધુારો હોય ત્ યા ંદદ ને 
 દવાખાનામા ંઅંદરના દદ  તરીકે દાખલ કરવો જોઇએ. 
૧૮. તબીબી કાનનૂી કેસમા ંદદ ને દાખલ કયાર્ પછી અને સારવાર ચાલ ુહોય ત્ યારે 
 પોલીસને જાણ કરવી. 
૧૯. એની  થોિટ  ટે શ  તર્િકર્યા પહલેા હોઝપાઇપ અને અન્ ય ઓજારો ચાલ ુહાલતમા ં
 રાખવા. 
૨૦. દવાખાના અને નસીર્ંગ હોમ હમેંશા  વચ્ છ અને ચોખા રાખવા. 
૨૧. ર૪ કલાકની સેવાનો દાવો કરતા દવાખાનાએ ખુ  લી રાખવા એટલુ ંજ નિહ ૫ણ 
 કોઇ આકિ  મકતા માટે ડોકટરોની હાજરી સિુનિ  ચત ૫ણ કરવી. 
રર. તમા સવલતોના બણગા ં ંકવા અને ખરેખર તેવી સગવડો આપ્ યા િવના દાવો 
 કરવો તેને સેવાની ખામી ગણી શકાય. 
ર૩. દદ ની સારવાર દરિમયાન િન  ણાતોની વધ ુજવાબદારી હોય છે. 
૨૪. ડોકટરોએ તાલીમબદં નસ  રોકવી જોઇએ. 
૨૫.  પ  ટ િવગતો સાથે ફી,દવાઓ,ઓપરેશન ખચર્, ઓરડાનુ ંભાડુ અને અન્ ય માટે 
 પહ ચો આપવી. 
૨૬. પર્ચાર અને જાહરે ખબર આપવાનુ ંટાળવુ.ં 
૨૭. હકીકતો દશાર્વતા ખરા પર્માણપતર્ો આપવા. 
૨૮. દદ  િવનતંી કરે ત્ યારે શકય હોય ત્ યા ંસધુી ડોકટરે િવના િવલબેં મલુાકાત લેવી. 
૨૯. દદ ને િન  ણાત પાસે મોકલવામા ંઆવે ત્ યારે સમગર્ રેકડર્ હોય તે મોકલવુ ં કે 
 સોપવુ.ં 
૩૦. કેસના કાગળો અને અન્ ય રેકડર્ અિત ચોકકસપણે જાળવવા. 
૩૧. અમકુ દવાની આડઅસરની સભંાવનાવાળા કેસમા ંદદ ને તેની  પ  ટ માિહતી 
 અને તેના ઉપાયની જાણ કરવી. 
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૩ર. ભલૂ કરનાર દદ ઓની દયાભાવથી સારવાર કરવી કોઇ જાતનો કર્ોધ ન કરવો કે 
 બતાવવો. 
૩૩. િનદાન કે સારવાર અંગે કોઇ શકંા જણાય તો બીજો અિભપર્ાય મેળવવો. 
૩૪. કેસના કાગળો દવાખાનાની િમલકત હોવા છતા ં દદ  કે તેના કાયદેસરના 
 વારસને માગવામા ંઆવે ત્ યારે ઝેરોક્ષ નકલ આપવી. 
૩૫. પર્સિૂત કરાવવાનો ઓરડો કે ઓપરેશન િથયેટરો આરોગ્ યપર્દ રાખવા તે 
 ચેપરિહત અને જતંમુકુત હોવા જોઇએ. 
૩૬. એની  થેિસયા આપતા પહલેા સ ન દદ ને જણાવે તો ડોકટર ખોટા અથર્ઘટનો 
 રાખી શકે છે. દદ ને સાભં યા િવના ડોકટર લખે તો તે ભલૂ કરે છે. 
૩૭. એની  થેિસયાની અસર િનમ ૂર્ળ થઇ જાય અને દદ  સામાન્ ય િ  થિતમા ંઆવે ત્ યા ં
 સધુી એની  થેિટ  ટે રાહ જોવી 
૩૮. ટા થવાના વખતે,બીમારીની અને સારવારની ટૂંકી િવગત આપવી. 
૩૯. સામયાતંરે સમીક્ષા સિહત ઓપરેશન પછીની સભંાળ જ રી હોય ત્ યારે લેવી 
 જોઇએ. 
૪૦. ટા કયાર્ પછી ઘરે તેને/તેણીએ રાખવાની સભંાળ કે પગલા ં િવશે દદ ને જાણ 
 કરવી. 
 દદ એ ડોકરટની ૫સદંગી કરી હોય ત્ યારે બેદરકારીના કેસમા ંઉકત ડોકટરની 
પર્ાથિમક જવાબદારી રહ ે છે. પરંત ુ દદ એ દવાખાનુ ં ૫સદં કયુર્ હોય તો દવાખાનુ ં
અથવા નસીર્ંગ હોમ ડોકટર ૫સદં કરે તો નસીર્ંગ હોમની જવાબદારી ઠરે છે. ૫યાર્પ્ ત 
સગવડ પરૂી પાડવામા ંડોકટરની અથવા ઘણીવાર દવાખાનાના પેટા  ટાફની બેદરકારી 
હોઇ શકે. દવાખાનુ ંકે પેટા  ટાફની બેદરકારીના કેસમા ંદદ એ દવાખાનુ ં૫સદં કયુર્ હોય 
તો દવાખાનુ ંજવાબદાર છે. ૫રંત ુબીજી બાજુ દવાખાનાએ ડોકટર ૫સદં કયાર્ હોય અને 
બેદરકારી રખાય તો દવાખાનુ ંઅને ડોકટર બનેં જવાબદાર છે જો કે દદ ઓની મફત 
સારવાર કરનાર ડોકટર કે નસીર્ગ હોમના કેસમા ંજવાબદારીમા ંતફાવત છે. 
 સાધારણ રીતે કોઇ ફી લીધા િવના સારવાર કરતા સરકારી પર્ાથિમક આરોગ્ ય 
કેન્ દર્ો સામે બદેરકારીની બાબતમા ં ગર્ાહક ફોરમમા ં કાયર્વાહી કરી શકાય નિહ પરંત ુ
વ૫રાસ ખચર્ વસલૂ કરતા ં સરકારી દવાખાનાને બેદરકારી માટે જવાબદાર ઠરાવી 
શકાય ખાનગી દવાખાનુ ંસામાન્ ય રીતે બેદરકારી માટે જવાબદાર છે કોઇ ફી લીધા 
િવના કેટલાક ગરીબ દદ ઓની સારવાર કરતી કોઇ ખાનગી હોિ  પટલના િક  સામા ં
બેદરકારી માટે તેઓ જવાબદાર છે. 
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ગર્ાહકના પકે્ષ સાવચેતીઓ 
 ડોકટર િસવાય, દદ ઓ ૫ણ જાગતૃ હોવા જોઇએ. તબીબી બેદરકારીના કેસમા ં
ગર્ાહક ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધવા જ રી દ  તાવેજો રજૂ કરવાના હોય છે. દદ ઓએ નીચેની 
સાવચતેીઓ રાખવી જોઇએ. 
૧. તેણે/તેણીએ તબીબી અહવેાલો/રેકડર્ કાળજીપવૂર્ક રાખવુ ંજોઇએ. 
ર. લખી આપેલ દવા,પહ ચો અને અન્ ય દવાખાના રેકડર્ કાળજીપવૂર્ક જાળવવુ.ં 
૩. દદ એ યાદ રાખવુ ંકે તેમણે આપેલી સમંિત-પતર્નો કોટર્મા ંતેમની સામે ઉ૫યોગ 
 કરવામા ંઆવશે. 
૪. દવાખાનામા ં રજા અપાયા પછી દદ એ ડોકટરની સચુનાઓનુ ં કાળજીપવૂર્ક 
 પાલન કરવુ ંજોઇએ. 
૫. કોઇ સધુારો ન જણાય તો દદ એ બીજા ડોકટર ખાસ કરીને અમકુ કે્ષતર્ના 
 િન  ણાતંની સલાહ લેવી જોઇએ દદ એ સમજવુ ંજોઇએ કે ડોકટરો જાદુગરો નથી 
 અસાધ્ ય રોગોના કેસમા ંતેઓ ચમત્ કાિરક ઇલાજની ખાતરી આપી ન શકે. 
૬. કયારેક કંઇક ખોટંુ થાય ત્ યારે દરેક કેસ માટે ડોકટર  વય ં જવાબદાર નથી 
 ડોકટરે ખોટી સારવાર આપી હોય તેમજ ડોકટરને જવાબદાર ગણાવી શકાય. 
૭. દદ એ યાદી પર્માણે સચુનાઓનુ ંખબુ કાળજીપવૂર્ક પાલન કરવુ ંજોઇએ. 
૮. સસુગંત રેકડર્ની જાળવણી કરવાની છે. 
૯. ડોકટર તરફથી પછૂવામા ંઆવે તેવી કોઇ માિહતી દદ ઓએ કદી પાવવી નહી. 
 દદ ને થયેલા રોગનો પવૂર્-ઇિતહાસ જણાવવો જોઇએ. 
૧૦. નવી દવા લેતી વેળા તેની/તેણીની બીમારી માટે દદ એ િનયિમત દવા ચાલ ુ
 રાખવાની છે કે કેમ તેની ખરાઇ કરવી. 
૧૧. તબીબી દુકાન દર્ારા આપવામા ં આવેલ દવાઓ િનયત કરેલ દવાઓ સાથે 
 તપાસી જોવી. 
૧૨. દવાઓની મદુત વીતી ગયેલી તારીખ ચકાસવાની હોય છે. 
૧૩. માતર્ િનકાલ કરવાપાતર્ સોયો અને સીરીંઝનો ઉ૫યોગ કરવો. 
૧૪. રકતદાન કરનાર સાથે બ્ લડ પુીંગ ટે  ટ અને કર્ોસ મેચીંગ ટે  ટ કરવાના હોય 
 છે. 
૧૫. મોટી માદંગીના કેસમા ંહમેશા બીજાનો અિભપર્ાય મેળવવાનો હોય છે. 
૧૬. ખચર્ની અગાઉથી ખાતરી કરવી. 
૧૭. અગાઉથી લીધેલી સલાહ ફી દરેક  યિકતગત સલાહ માટે કે સખં્ યાબધં 
 મલુાકાતો માટે છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવી. 
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૧૮. એ જાણવુ ંજ રી છે કે લેબોરેટરી અહવેાલ સલાહ ફી લેવી ન જોઇએ. 
 તબીબી  યવસાય અને પર્સિૂત ગહૃો  તાણ અને દબાણ હઠેળ કામગીરી કરે છે 
તેને માટે યોગ્ ય આદર સાથે ભારે કામના બોજા હઠેળ અથવા ગફલતને કારણ ે
દદ ઓની સારવાર વેળા કયારેક ભલૂ થઇ જાય છે. કોટ એ એવુ ંઠરાવય ુ છે કે સાચી 
માનવ ભલૂ થાય તેને િવચાર િવના માફ ન કરી શકાય રેસ ઇપ્ સા લોકયચૂર નો 
િસધ્ ધાતં-વ  ત ુતેની જાતે બોલે છે. તે કોટેર્  વીકાય  છે તેથી વીમો ઉતરાવવાનુ ંસલાહ 
ભયુર્ છે. ડોકટર કે હોિ  પટલની કેટલીક બેદરકારીને કારણ ે કમાવનાર  યિકતનુ ંમોત 
નીપ  તો તેના ૫ર આધાર રાખનાર તમામ હકદાવો કરી શકે છે અને વળતરનો 
આધાર મરનારની આવક પર રહ ેછે. 
 મેડીકલેમ પોલીસી જુદા જુદા પર્કારની છે વી કે ભરપાઇ પોલીસી અને 
નકુશાન ભરપાઇ પોલીસી ભરપાઇ પોલીસીમા ંવીમા કંપની વીમાદારની અરજી ૫રથી 
વળતર ભરપાઇ કરશે જયારે નકુશાન ભરપાઇ પોલીસીમા ંવીમા કંપની ડોકટર સાથે 
જવાબદાર છે. કોઇ કેસમા ં ડોકટર અને દવાખાનાને તેમના િખ  સામાથંી વળતર 
ચકૂવવાની તેમની જવાબદારીમાથંી ટકારો આપવામા ંઆવશે. 
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એકમ-૬ 
વીમા કલેમ 

 ગર્ાહકે નોધવુ ં જોઇએ કે તમામ 
પર્કારની વીમા પોલીસીઓ સાચા િવ  વાસના પાયા ૫ર આપવામા ંઆવે છે. બીજા 
શબ્ દોમા ંઅરજદારે વીમા કંપની સાથે કરાર કરવામા ંખબૂજ િવ  વાસ રાખવો જોઇએ 
વીમા કં૫નીનો એજન્ ટ વીમાની િવગતો આવરી લેવાના જોખમ,િપર્િમયમની રકમ અને 
પોલીસીની રકમ િવશે વીમો મેળવવા માગતી  યિકતને જાણ કરે છે અને પાછળથી 
કયારેક કલેમ દાખલ કરવામા ંઆ  યા પછી ભરવામા ંઆવનાર લગભગ કોરા છાપેલા 
ફોમર્ ૫ર અરજદારની સહી મેળવે છે. તે સામાન્ ય માિહતી છે. લખાણ ભયાર્ િવનાના 
કોરા છાપેલા ફોમર્ ૫ર અરજદારોએ સહી કરવી ન જોઇએ કારણ કે તે ઉકત ફોમર્મા ં
આપેલા પર્  નોની સાચી માિહતી રજૂ કરવી જોઇએ તેવા છે.દાખલા તરીકે અરજદારે 
ફકત કોઇ દવાખાનામા ંકોઇ રોગ માટે સારવાર લીધી હોય અથવા કેટલોક વખત તેને 
દવાખાનામા ંદાખલ કયાર્ બાદ શ  તર્િકર્યા કરાવવી પડી હોઇ અને એવી બીજી માિહતી 
તે રજુ કરી શકયા હોઇ કલેમ રજૂ કયાર્ પછી કં૫નીને જાણવા મળે કે મહત્ વની માિહતી 
પાવવામા ંઆવી છે તો તેઓ કરાર રદ કરશે ખોટી કે પાવેલી માિહતીના કેસમા ં

કરાર ભગં કરવાપાતર્ છે. 
 તેણે કે તેણીએ કલેમ રજૂ કરવાનો હોય ત્ યારે અક  માત િવશેની માિહતી 
કં૫નીને વહલેામા ંવહલેી તકે ગેરવાજબી િવલબં િવના પહ ચાડવાની દાવેદારની ફરજ 
છે. આ આવ  યક એટલા માટે છે કે ઉકત માિહતીમા ં જણાવેલ હકીકતોની ખરાઇ 
કરવાની અને હકીકતની ખાતરી કરવા માટે સવેર્યર નીમવાની કં૫નીને તક મળવી 
જોઇએ. કરારમા ં પક્ષકારને મળેલ આ િકંમતી અિધકાર છે અને તેથી  દરિમયાન 
પર્ત્ યક્ષ લક્ષણો સમળૂ નાશ પામે તેવો લાબંો સમય વીતી ગયાબાદ માિહતી મોકલવાથી 
આ અિધકાર િબનઅસરકારક બનાવી શકાય. 
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 િવમા કં૫નીઓ માટે કેસના સજંોગો ૫ર આધાર રાખીને  યાજબી સમયમા ં
કલેમની ૫તાવટ કરવાનુ ં બધંનકારક અને ફરિજયાત છે. કલેમની ૫તાવટમા ં
ગેરવાજબી િવલબં કં૫નીને ૫કે્ષ સેવામા ંખામીનુ ંકારણ બને છે. 
 આવા ઘણા પર્સગંો છે કે મા ંવીમા કં૫ની વાટાઘાટથી ૫તાવટ દાવેદારને 
બોલેવે છે અને દાવેદાર કાયદેસર હકદાર હોય તેના કરતા પર્માણમા ંઓછી રકમ આપે 
છે. કં૫ની કબલૂ થાય કે દાવેદાર કલેમના અમકુ ભાગ માટે હકદાર છે તેવા કેસોમા ં
૫ણ કં૫ની લ કલેમની ૫તાવટ માટે તેમણે સચૂવેલી શરતો કબલૂ કરવા દાવેદારને 
ફરજ પાડવાના ઇરાદાથી તે અટકાવે છે.  જાહરે ક:૫નીઓ ધ્ વારા ગર્ાહકો સાથે ન્ યાયી 
અને વાજબી  યવહાર કરવાની અપેક્ષા હોય તેમના ધ્ વારા પછૂડો આમળવાની અને 
હાથ મરડવાની પધ્ ધિતનો આ પર્કાર અપનાવવો ન જોઇએ ઘણીવાર દાવેદાર તેની 
નાણાકીય સજંોગો અને નાણાકીય તગંીને કારણે કં૫નીએ નાણાકીય ૫તાવટ પેટે  
દરખા  ત મકૂવામા ંઆવે તેનો  વીકાર કરશે. 
 નાણાકીય સજંોગોના કારણે દાવેદાર ૫ર આવી ૫તાવટ લાદવામા ંઆવી હોય 
મા ંતે ૫ક્ષકાર હોય તો ૫ણ તે વખત ગમુા  યા િવના િનવારણ ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી 

શકે છે. િજ  લા ફોરમ રાહત આપી શકે છે. કેટલાક કેસોમા ંવીમા કં૫ની ૫હલેા તપાસ 
કરનારનો અહવેાલ તેમને માટે િવ૫રીત હોવાથી એક ૫છી એક બીજા તપાસ કરનાર 
નીમે છે. આમ એક પછી એક બીજા તપાસ કરનાર નીમવાની પર્થા રા  ટર્ીય ગર્ાહક 
તકરાર િનવારણ આયોગ,નવી િદ  હી વખોડી કાઢવામા ંઆવે છે. 
 વીમા સેવાની કક્ષા વીમાના િવિવધ પર્કાર આવે છે વીમા કં૫નીઓ ધ્ વારા 
અપાતી સામાનય સેવાઓ આ પર્માણે છે. 
૧) જીવન વીમો 
ર) તબીબી કલેઇમ 
૩) મોટર વાહન વીમો 
૪) ઘરગથ્ થ ુવીમો 
૫) આગ અને પરૂ વીમો 
 ગર્ાહકે વીમો લેવા કેટલાક પગલા ંલેવા પડે છે મા ંકોઇ કલમે ઉભો થાય તે 
સબંિંધત વીમા કં૫ની ધ્ વારા ઈન્ કાર કરી ન શકાય જ ર ૫ડે તો આ કલેમનો અ  વીકાર 
ટાળવા નીચેના પગલા ંઉ૫યોગી બનશે. 
જીવન વીમો 
 જીવન વીમા યોજના હઠેળ ગર્ાહકના જીવનનો વીમો ઉતારવામા ંઆવે છે. પહલેા 
જીવન વીમા િનગમ જીવન વીમાને આવરી લેનાર એકમાતર્ કં૫ની હતી તા તરમા ં
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ખાનગી કં૫નીઓના આગમનથી વીમાનો આ વગર્ ૫ણ તેમના ધ્ વારા આવરી લેવામા ં
આવે છે. જુદી જુદી કં૫નીઓ ધ્ વારા િવિવધ પેકેજની તૈયારી બતાવવામા ંઆવે છે અને 
તેવા પેકેજો િવશે ગર્ાહકને પરેૂપરૂી સમજ હોવી જોઇએ વીમા પોલીસી લેતી વખતે 
પોલીસીનો મહત્ તમ લાભ ઉઠાવવામા ંગર્ાહકને નીચેની સાવચેતીઓ મદદ પ બનશે. 
૧) ગર્ાહકે તેના આરોગ્ ય િવષયક સાચી અને ખરી િ  થિત જાહરે કરવી જોઇએ 
કયારેક એજન્ ટ અને શભુિચંતકો ગર્ાહકને આરોગ્ યની સાચી િ  થિત પાવવા સમજાવે 
કારણ કે આરોગ્ યની સાચી િ  થિત જાહરે કરે તો તેને વધ ુ િપર્િમયમ ચકૂવવુ ંપડે આમ 
છતા ંકયારેક ગર્ાહકે પાવેલી બીમારીને કારણે મોત નીપ  તો કંપની રકમ ચકૂવે નિહ. 
ર) એ ન ધવાનુ ં છે કે કયારેક ગર્ાહક પોલીસી ધરાવનારનુ ંમોત આણે તેવી ગૌણ 
બીમારી જાહરે ન કરે આનો કં૫ની લાભ ઉઠાવવો ન જોઇએ કારણ કે મોત નીપજાવતી 
આગળની કોઇ િ  થિત જાહરે ન કરી હોય તો પણ કલેમ પતાવવાનો હોય છે. 
૩) ગર્ાહકે અરજીમા ંકે પર્પોઝલ ફોમર્મા ંભરેલી િવગતો અને ડોકટરે કચેરી તપાસના 
અહવેાલની ઝરેોક્ષ નકલ જાળવી રાખી જોઇએ. 
૪) ગર્ાહકે િપર્િમયમ સમયસર ચકૂવવ ુઅને કરેલી ચકુવણીની પહ ચો જાળવવી. 
૫) બધં રેલવે કર્ોિસંગ ઓળંગવા જતા ંવીમેદાર અક  માતમા ંમરી જાય તે કેસમા ં
કં૫ની ઇરાદાપવૂર્ક જાત-ઇજા કે કરેલ આપઘાત પરૂવાર કરી ન શકે તો તે અક  માત 
લાભ ચકુવવા જવાબદાર છે. 
૬) જાહરે ન કરેલા રોગ અને મરણના કારણ વચ્ ચે કોઇ કડી ન હોય ત્ યારે વીમા 
કં૫ની વીમાની રકમ ચકૂવવા જવાબદાર છે. આરોગ્ ય િવશેની મહત્ વની માિહતી 
પાવવાના કારણે કલેમનો અ  વીકાર ટકી શકે નહી કં૫ની વીમાની રકમ ચકૂવવા 

જવાબદાર છે. 
 પગાર બચત યોજના હઠેળ કમર્ચારી ધ્ વારા િનયોકતાને િપર્િમયમની કપાત 
કરવા અને ચકૂવવા અિધકૃત હોય છે અને તે યોજના વીમા કં૫નીએ  વીકારી છે. 
િનયોકતાના પકે્ષ કોઇ ચકૂના િક  સામા,ંવીમા કં૫ની વીમાની રકમ ચકૂવવા જવાબદાર 
છે કારણ કે તેમા ંવીમા કં૫ની અને િનયોકતા વચ્ ચે િપર્િન્ સપાલ અને એજન્ ટનો સબંધં 
રહલેો છે. કામ મકૂીને ભાગી જવા કે નોકરીમાથંી ટા કરવા કે બીજા કોઇ વાજબી 
કારણસર તે મિહનામા ંકમર્ચારી પગાર માટે હકદાર ન હોય તો પણ વીમા કં૫ની એવી 
દલીલ ન કરી શકે કે િનયોકતા કમર્ચારીના પગારમાથંી િપર્િમયમની કપાત કરી નહી 
ચકૂવવાને કારણને લીધે તે જવાબદાર નથી. 
મેડીકલેમ પોલીસી 
 મેડીકલેમ પોલીસી અને જીવન વીમા િનગમ પોલીસીનો પર્કાર લગભગ સરખો 
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છે, અને તે િનિ  ચત રોગો માટે દવાખાનાનુ ંખચર્ અને લેબોરેટરીનુ ંખચર્ અંશતઃ આવરી 
લે છે. આમ છતા ં મેડીકલેમ પોલીસીમા ંતમામ રોગો આવરી લેવામા ંઆ  યા નથી 
પોલીસીમા ં કેટલાક અપવાદ હશે અને સામાન્ ય રીતે અગાઉ હયાિત ધરાવતા રોગો 
પોલીસીમા ંઆવરી લવેામા ંઆ  યા નથી. 
 મેડીકલેમ પોલીસી લેતીવેળા ગર્ાહકે નીચેની સાવચેતી રાખવાની હોય છે. 
૧) પોલીસીમા ં કયા રોગો આવરી લેવામા ંઆ  યા છે તેની ખરાઇ ગર્ાહકે કરવી 
જોઇએ. 
ર) પોલીસીમા ંરોગ આવરી લવેામા ંઆ  યો હોય તો અને પોલીસી એમ બતાવે કે 
વધ ુ િપર્િમયમ ચકૂવવાથી આગળની પિરિ  થિત ૫ણ આવરી લેવામા ં આવશે તો 
આગળની કોઇ િ  થત િવશે જાહરે કરવાનુ ંસલાહભયુર્ છે િપર્િમયમ વધ ુ હોય તો પણ 
પોલીસી આવા આગળના રોગો આવરી લેતી હોય તો ગર્ાહકે પોલીસ હઠેળ મળતા 
લાભો મેળવવા આગળના રોગો જાહરે કરવાના રહશેે. 
૩) િબલો અને પહ ચો વા તબીબી ખચર્ના પરુાવા ગર્ાહકે જાળવવા જોઇએ. 
૪) ગર્ાહકે હોિ  પટલમાથંી ટા થયાની સિંક્ષપ્ ત ન ધ અને કેસપતર્કની નકલ 
મેળવવી જોઇએ. 
૫) કોઇ પર્કારની તમામ વીમા પોલીસીઓમા ં પોલીસીની બોલીઓ અને શરતો 
 યિકતઓની જ િરયાતોને તે અનકુુળ છે કે કેમ તેની ઝીણવટ પવૂર્ક ચકાસવાની હોય 
છે. 
૬) બીજા ફેકચર માટે કલેમ ચકૂવવાપાતર્ છે. 
૭) ઇજા નિહ ૫ણ અગાઉના રોગો બાકાત રાખવામા ંઆ  યા છે કં૫ની કલેમ કરેલ 
રકમ ચકૂવવા જવાબદાર છે. 
વાહન વીમો 
 મોટર વાહનોને લાગેવળગે છે ત્ યા ંસધુી વીમો ઉતરાવેલ મોટર વાહનની િકંમત 
પોલીસીમા ંઆવરી લેવી જોઇએ એવી દલીલ કરવાની વીમા કં૫ની સામાન્ ય પર્થા હોય 
છે કે વાહનની િકંમત પોલીસી લતેી વખતે વધારવામા ંઆવી હતી અને તેમના કહવેા 
પર્માણ ેબજાર િકંમત ઘણી ઓછી છે આ દલીલ કરવા દેવાય નિહ પોલીસી આપતી 
વખતે વાહન પર્ત્ યક્ષ ખરાઇ માટે ઉપલભ્ ય હત ુ તેથી પછીની તારીખે આ દલીલ 
અગર્ાહય છે. 
 કરારમા ંદશાર્વેલ િકંમતને અનુ ૫ િપર્િમયમ સધુારેલ હોવાથી ફરી જવાનુ ંઅને 
િકંમત ખબૂ વધારે છે તેમ કહવેાનુ ં કં૫નીના મોઢામા ં ટકે એમ નથી. મોટર વાહન 
અિધિનયમ હઠેળ તર્ીજા પક્ષના જોખમ માટે વીમો લેવાનુ ં ફરિજયાત છે. તેથી દરેક 
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વાહન માિલકે તર્ીજા પક્ષનુ ં જોખમ આવરી લેતા તેના વાહન માટે આવ  યકપણે 
પોલીસી લેવાની હોય છે. તર્ીજા પક્ષના જોખમ ઉ૫રાતં વધારાનુ ં િપર્િમયમ ચકૂવવાથી 
કં૫નીઓ બીજા જોખમો પણ આવરી લે છે. વાહન માટે પોલીસી લેતી વેળાએ નીચેની 
સાવચતેીઓ સિુનિ  ચત કરવી જોઇએ. 
૧. એ ન ધવ ુ કે અિધિનયમ પોલીસી તર્ીજા પક્ષના જોખમ અને ફકત .૬૦૦૦/- 
સધુીની તર્ીજા પક્ષની િમલકત આવરી લે છે. 
ર. વગર પગારી ડર્ાઇવર,વાહનના માિલક,વાહનના કબ દાર,મજૂરો અને વાહનને 
નકુશાનના જોખમ અને દરેક સદર હઠેળ િપર્િમયમ ચકૂવવાથી તર્ીજાપક્ષની િમલકતના 
નકુશાનને મયાર્દા બહાર આવરી લવેા માટે પોલીસી લબંાવવામા ંઆવશે. 
૩. વાહનના પરૂ કલમે માટે ૫ણ િપર્િમયમ લેવામા ંઆવશે પરૂગર્  ત િવ  તારમા ં
વાહન હાજર ન હોય તો ૫ણ આ જોખમને આવરી લેવા માટે િપર્િમયમ ભરવાનુ ં
સલાહભયુર્ છે કારણ કે પરૂના સદર હઠેળનુ ંઆવરણ પરૂથી ડબૂાડી દેવાનુ ં૫ણ આવરી 
લેશે ભારે વરસાદ હોય તો અને નીચાણવાળા િવ  તારમા ંપાણી ભરાઇ ગયા હોવાને 
કારણે વાહન ડબૂી ગય ુહોય અને આવી િ  થતમા ં તેને નકુશાન થય ુહોય તો વાહન 
માિલક નકુશાનનો કલેમ ન ધાવી શકે છે. 
૪. દર વષેર્ વાહન માિલકે કોઇ કલેમ મકૂયો ન હોય તો ચકૂવવાના િપર્િમયમમાથંી 
કપાત કરવાના કલેમ િવનાના બોનસ સદર હઠેળ િપર્િમયમની ટકાવારી માિલક માટે 
બોનસ તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. આ બોનસ ૫૦ ટકા ની મહત્ તમ મયાર્દા સધુી જમા 
મળશે તેથી ઓછા ખચર્ના નકુશાન માટે કંપની પાસે કલેમ ન મકૂવો કારણ કે તે 
પછીના વષ  માટે કલેમ િવનાના બોનસને અસર કરશે. 
૫. એજન્ ટને િપર્િમયમ મ યુ ંહોય,અક  માત પહલેા ંઆવરણ ન ધ આપવામા ંઆવી 
હોય તો વાહનનુ ં જોખમ પોલીસી ધ્ વારા આવરી લેવાય છે કારણ કે એજન્ ટને 
ચકુવણીએ વીમો ઉતારનાર પોતાને ચકુવણી કયાર્ સમાન છે. 
૬. ચેકથી કરેલ ચકુવણી  વીકારવામા ંઆવે તો તે યોગ્ ય ચકુવણી ગણાય છે. 
આવરણ ન ધ આપવામા ંઆવે કે તરત જ વાહનનો વીમો ઉતાય  હોવાનુ ંગણાય છે. 
કંપની કલમે પતાવવા જવાબદાર છે. 
૭. પોતાના વાહનના નકુશાન માટેના વળતરનો આધાર વાહનની િકંમત ૫ર રહ ે
છે વાહનને નકુશાન કે હાિન માટેની િકંમત પોલીસીમા ંજણા  યા પર્માણેની લેવાની છે. 
૮. કં૫ની ઘસારાનો કલમે કરી ન શકે કારણ કે પોલીસી આપતી વખતે ૧૦ ટકા 
ઘસારો ધ્ યાનમા ંલેવામા ંઆ  યો હોય છે અને િપર્િમયમ એ મજુબ લેવામા ંઆવે છે. 
૯. એમ્ બ્ યલુન્ સ માટે વીમો લેનાર ગર્ાહકે પિરવહન વાહન તરીકે ગણીને વીમો 
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લેવાનો છે તેથી એમ્ બ્ યલુન્ સ માટે ડર્ાઇવર નીમતી વખતે પિરવહન વાહન ચલાવવા 
માટે લાયસન્ સ ધરાવતા ડર્ાઇવરને નીમવાનો રહશેે. 
૧૦. ડર્ાઇવરને વાહન સ પતી વેળા ડર્ાઇવીંગ લાયસન્ સની ખરાઇ કરવાની છે તાજુ ં
કયાર્ની તારીખની ખરાઇ કરતી વખતે તે યાદ રાખવાનુ ં છે કે તાજુ ંકરવાની તારીખ 
રાતના ૧૨-૦૦ વાગ્ યાથી શ  થાય છે. 
૧૧. પોલીસીના ભગં અને અક  માત વચ્ ચે કોઇ સબધં ન હોય તો કલેમની પતાવટ 
કરવા કં૫ની જવાબદાર છે. 
૧૨. નાનુ ંમોટર વાહન હકંારવાનો પરવાનો ધરાવતા ડર્ાઇવરને ભારે માલ વાહન 
હકંારવાનો અિધકાર નથી તેથી ભારે માલ વાહનના માિલકે નાના મોટર વાહન 
હકંારવાનો ૫રવાનો ધરાવતા ડર્ાઇવરને ભારે માલ વાહન ચલાવવા આ૫વુનંિહ. 
૧૩. માલ વાહનના માિલક કે ડર્ાઇવરે વાહનમા ં પેસેન્ જરોને પર્વાસ કરવા દેવા ન 
જોઇએ આવા પેસેન્ જરોનુ ંજોખમ પોલીસી ધ્ વારા આવરી લેવામા ંઆ  યુ ંનથી. 
૧૪. વાહન વેચી દેવામા ંઆવે,તો વાહન ખરીદનારના નામે પોલીસી તબદીલ કરી 
શકાય જો કે વીમેદાર જુન ુ વાહન વેચી દીધા પછી બીજુ ં વાહન ખરીદે તો નવા 
વાહનના વીમા પેટે ચકૂવવાના િપર્િમયમ માટે કલેમ િવનાનુ ં તેનુ ંબોનસ જમા કરી 
શકાય. 
ઘરગથ્ થ ુવીમો 
 કં૫નીઓ મકાન માિલકની પોલીસી હઠેળ ઘરગથ્ થ ુચીજવ  ત,ુ િકંમતી ઘરેણા 
અને ચીજોનુ ંજોખમ આવરી લે છે. િપર્િમયમની ગણતરી માટે મકાન,ચીજવ  ત ુ િકંમતી 
ઘરેણા વગેરેની િકંમત ધ્ યાનમા ંલેવામા ંઆવશે મકાન માિલકોની પોલીસી લેતી વખતે 
નીચનેી માગર્દશર્ક સચુનાઓ મદદ ૫ બનશે. 
૧. ગર્ાહક નો વીમો લેવા માગતા હોય તે બાબતો દરખા  ત ફોમર્મા ંદશાર્વવી. 
ર. ચીજવ  તઓુની ખરી િકંમત જણાવવાની રહશેે. 
૩. ચીજવ  તઓુ,ઘરેણા વગેરે િકંમતી  વ  તઓુના િબલો જાળવવાના રહશેે. 
૪. ચીજવ  તઓુને અને િમલકતને કોઇ હાિન કે નકુશાન િવશે કલેમ ઉભો થતો હોય 
તો કં૫નીને તાત્ કાિલક જાણ કરવાની રહશેે. 
પ. ગમૂ થયેલા અને નકુશાન પામેલી ચીજવ  તઓુ અથવા િકંમતી ઘરેણા વગેરેની 
િવગતો સમાનની િકંમત સાથે કલેમ ફોમર્મા ંજણાવવાની રહશેે. 
૬. ગર્ાહકે પર્પોઝલ ફોમર્, પોલીસી અને કલેમ ફોમર્ની નકલ જાળવવી. 
આગ અને પરૂનો વીમો 
 આગ વીમાના કેસમા,ંઅરજદારે માળખુ,ંયતંર્સામગર્ી,કારખાના,મકાનો અથવા 
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તૈયાર બનાવરો કે કાચી માલસામગર્ી વી સાધન સામગર્ી સિહત જોખમમા ંઆવરી 
લેવાય તેવી બાબતો કરારમા ં સ ્ ૫  ટ૫ણે જણાવવી. આગથી િમ  કતને હાિન અને 
નકુશાન કરતી આગ ધ્ વારા થયેલ કોઇ અક  માતના કેસમા ંમકાન હદ િવ  તારનુ ંજોખમ 
આવરી લવેામા ંઆ  ય ુન હોય તે િસવાય દાવેદાર રાહત મેળવી ન શકે તેથી વીમા 
કરારમા ંસહી કરતા ંપહલેા અરજદારે તકેદારી રાખવી જોઇએ આગ પોલીસી આવરણ 
ન ધ આપવાથી અસરમા ં આવે છે જયારે જીવન વીમાની બાબતમા ં ત ે ખરેખર 
આપવામા ંઆવે ત્ યાર૫છી અસરકારક બને છે. આવરણ ન ધ આપ્ યા ૫છી વીમા કં૫ની 
અરજદારને યોગ્ ય શરતોવાળી આગ પોલીસી આપતા નથી એવા પર્સગંો જાણવામા ં
આ  યા છે આવરણ ન ધ આપ્ યા પછી ખરેખર પોલીસી આપવામા ંિવલબં ગર્ાહક .◌ોરમ 
ધ્ વારા ગભંીરતાથી ધ્ યાનમા ંલશેે કારણ કે એવી શકંા જાય કે કં૫ની તેની અનકુુળતા 
પર્માણ ેપર્સગં ૫છી પોલીસી તૈયાર કરવા ઇચ્ છે છે. 
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એકમ-૭ 
પ્ લોટ અને ફલેટની ખરીદી 

 
 આજકાલ બનાવટી એ  ટેટ વેપાર,  યવસાય માટેનો અત્ યતં અગત્ યનો સાહિસક 
ધધંો છે તમામ આવક કક્ષાના લોકો માટે તે એક ઉત્ તમ મડૂી રોકાણ ક્ષેતર્ છે. ઘણા 
પિરવારો રહવેા માટે મકાનના બાધંકામ સા  પ્ લોટ અથવા ફલેટ સપંાદન કરવા 
માગતા હોય છે. બનાવટી એ  ટેટ ધધંાને વસિત વધારો અને રોજગાર માટે ગર્ામીણ 
લોકો નગરો અને શહરેોમા ં  થળાતંર કરવાની સાથે તા તરમા ંપર્ાધાન્ ય અપાય છે 
શહરેો અને નગરોનુ ં િવ  તરણ ધારણ બહાર વધ્ યુ ં છે. બનાવટી એ  ટેટ ધધંાના 
િવકાસમા ંઆવા ઘણા પાસાનો ફાળો રહલેો છે. લોકોની જ રતો પરૂી પાડવા અને 
પિરિ  થિતનો લાભ ઉઠાવવા ઘણા નાના અને મોટા ઉધોગ-સાહિસકો બનાવટી એ  ટેટ 
વેપારમા ંલાગી ગયા છે.  ધધંાદારી માટે ધધંાનુ ંએક સભં  યકે્ષતર્ બનાવાનુ ંસાિબત 
થાય છે. અને તેઓ ટૂંકા ગાળામા ંસારો એવો નફો મેળવે છે આને લીધે િબનતદુંર  ત 
સ ્ ૫ધાર્ બનતા આ ધધંાના ક્ષતેેર્ ઘણા લોકોને પર્ોત્ સાિહત કયાર્ છે. ૫િરણામે આ અન્ યાયી 
વેપારી પર્થાનુ ંએક મખુ્ ય કે્ષતર્ બન્ યુ ંછે. ખોટી માિહતી જૂઠા વચનો અને વગેરે આપીને 
ધધંાદારી ગર્ાહકોને ગેરમાગેર્ દોરે છે આવા સખં્ યાબધં કેસો ગર્ાહક ફોરમમા ંન ધાઇ રહયા 
છે. આવક સામાિજક મોભો,વય,ગર્ામ અને શહરે ધ્ યાનમા ં ન લેતા ં તમામ કક્ષાના 
ગર્ાહકોને છેતરવામા ં આ  યા હોવાના પર્સગંો છે. બનાવટી એ  ટેટ વેપારીઓ ધ્ વારા 
અપનાવેલ એકસરખી અન્ યાયી ધધંાની પર્થાઓ અંગે ગર્ાહકોને માગર્દશર્ન આપવુ ંઅને 
સમજાવવાનુ ંજ રી છે. 
 બનાવટી એ  ટેટ વેપારીઓના ફાસંામાથંી છટકી જવા લેવાના િવશેષ ૫ગલા ં
અંગે ગર્ાહકોને સાવધાન કરવા અને િશક્ષણ આપવુ.ં 
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રહણેાકંના પ્ લોટ 
 ખરીદી માટે કરાર કરતા ં પહલેા મકાનના બાધંકામ માટે પ્ લોટ કે  થળ 
ખરીદનારે ઘણી સાવચેતીઓ રાખવાની હોય છે. ઘણીવાર બનાવટી એ  ટેટ વેપારીઓ 
માગ ,હિરયાળી અને અન્ ય માળખા સાથે સિૂચત લે આઉટ દશાર્વતા કચેરીમા ંમોટા લે 
આઉટ પ્ લાન પર્દિશર્ત કરે છે. આવા ધધંાદારીઓમા ંકેટલાક પ્ લોટ વેચાઇ ગયા છે તેવી 
ખોટી માિહતી ખરીદનારને આપવાની સામાન્ ય પર્થા છે, તે રીતે ખરીદવામા ં તેમની 
પહલેા આ  યા તેમણે માિલકી-હક સિહત સબંિંધત દ  તાવેજો તપા  યા છે તેવી ગેરમાગેર્ 
દોરનારી માિહતી આપે છે. ઘણીવાર તે સાચ ુન હોઇ શકે. 
તેથી ખરીદનારે 
૧. િમલકતનો માિલકી-હક તપાસવો 
ર. રેવન્ ય ુકચરેીમા ંઉપલભ્ ય સબંિંધત રેવન્ ય ુ રેકડર્ ૫રથી સરકારી જમીન કે પટા 
જમીન છે કે કેમ તેની ખરાઇ કરવી. 
૩. િમલકત ૫ર વેચનારનો માિલકી-હક છે કે નિહ તે તપાસવ.ુ 
 હમેંશા સક્ષમ એડવોકેટ ધ્ વારા માિલકી-હક તપાસવામા ંઆવે તે વધ ુઉિચત છે. 
બહૃદ યોજના 
 સબિંધત નગરપાિલકાઓ અને મ્ યિુનિસ૫લ કોપ રેશનોમા ં બહૃદ યોજનાઓ 
ઉ૫લભ્ ય હોય છે. ખરીદી કરતા ં૫હલેા ંગર્ાહકોએ અિતભારે મુ  કેલી અને લડત ટાળવા 
આ બહૃદ યોજનાઓ તપાસવી જોઇએ આમ કરવાથી વેચાણ માટેના પ્ લોટ અથવા 
 થળને લગતી મ ૂ  યવાન માિહતી મેળવી શકાશે. 
આ યોજનાઓ આપણને દશાર્વે છે કે  થળ 

૧. વાતચીત હઠેળ આવે છે. 
ર. રહણેાકં િવ  તાર હઠેળ આવરી લેવાયેલ છે. 
૩. વાિણિજયક િવ  તાર હઠેળ આવે છે,મકાન બાધંવા માટે અનકુુળ નથી. 
૪. ખેતીની જમીનમા ંઆવેલુ ંછે. 
૫. સક્ષમ અિધકારીના હકુમ ધ્ વારા પાતંર કરવામા ંઆ  ય ુછે અને 
૬. મકાનના બાધંકામ માટે ના-વાધંા પર્માણપતર્ આપ્ ય ુછે કે નહી 
 િવ  તારનુ ં સચંાલન શહરેી િવકાસ સત્ તાતતંર્ ધ્ વારા કરાત ુ ં હોય તેવા કેસમા ં
પર્ાથિમક તબકકે જમીનની સામિૂહક રચના નકશો હશે જો સામિૂહક રચના નકશો 
આપવામા ંઆવે તો વેચનારે રચના કરવાની પરવાનગી ૫ણ મેળવવી ૫ડે એક સરખી 
સિુવધા માટે  થળ અલગ પાડયા િસવાય અને ત્ યા ંસધુી લ-ેઆઉટની મજૂંરી મળી શકે 
નિહ એજ રીતે માગ , પાણી, ગટર  યવ  થા, વીજળી અને અન્ ય સિુવધા વી 
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પવૂર્જ િરયાત માળખાની સવગડોની જોગવાઇ કરવામા ંન આવે ત્ યા ંસધુી શહરેી િવકાસ 
સત્ તાતતંર્ લે-આઉટ માટે યોગ્ ય મજૂંરી આ૫શે નિહ. 
 લે-આઉટ ૫રવાનગી આ૫વામા ંઆવી છે કે નિહ તેની ખરાઇ કરવાની ગર્ાહકની 
ફરજ છે. 
 આમ કરવાથી પ્ લોટ ખરીદવા ઇચ્ છનારને પ્ લોટ મકાન બાધંકામ માટે અનકૂુળ 
છે કે કેમ, પવૂર્જ િરયાતની તમામ સગવડો પરૂી પાડવામા ંઆવી છે કે કેમ અને 
વહવેાર નફાકારક છે કે નિહ તે જાણવા મળે છે. 
 મોિહત કરતા ંચોપાિનયા ંઘણીવાર ગેરમાગેર્ દોરતા હોય છે. 
 ગર્ાહકોને આકષર્વા, બનાવટી એ  ટેટ ધધંાદારીઓ પર્થમ તબકકે બહુિવધ રંગોમા ં
ચોપાનીયા છપાવે છે. આ ચોપાિનયામા ંઆપેલી માિહતી ૫ર ગર્ાહક કેટલો આધાર રાખી 
શકે તે તપાસવુ ંજ રી છે. 
 ચોપાિનયુ ંકરારનો ભાગ ન હોવાથી તેના િવશે દરેકે જાગ ક રહવે ુજોઇએ. 
 ચોપાિનયામા ં દશાર્વેલી હકીકતો કરારની બોલીઓ અને શરતોના ભાગ પે 
સમાવેશ કરવામા ં આવે તે હમેંશા વધ ુ ઉિચત છે. બીજા શબ્ દોમા,ંચોપાિનયુ ં ઉકત 
કરારનો એક ભાગ બને છે તેવુ ંવાકય વેચાણ કરારમા ંહોઇ શકે આમાની કોઇ બાબતનુ ં
પાલન કરવામા ંધધંાદારીની કોઇ ખામી હોય તો અથવા કરારની બોલી પર્માણે રજી  ટડર્ 
વેચાણ દ  તાવેજ કરી આપવામા ં ધધંાદારીની ચકૂ હોય તો ખરીદનાર તેને થયેલા 
નકુશાન પેટે વળતર માગવા ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ તેનુ ં િનવારણ માગી શકે છે. 
ખરીદનારે વેચાણ કરનાર પાસેથી ફકત બાનાખત પેટે આપેલ રકમ કે આગોતરી રકમ 
વસલૂ કરવા હકદાર છે તેમ નથી પરંત ુ તેને થયેલ નકુશાન બદલ વળતર મેળવવા 
૫ણ હકદાર છે. 
પ્ લોટ ખરીદવામા ંસાવધાની 
૧. કડી પ દ  તાવેજો તપાસવાના હોય છે. 
ર. તમામ વેચાણ ખતની ન ધણી કરાવવાની હોય છે. 
૩.  થાવર િમલકત સબધંમા ંકુલ મખુત્ યારનામાની ન ધણી કરાવવાની હોય છે.ક 
૪. બ્ લોક લે-આઉટ પ્ લાન મજૂંર કરાવવાનો હોય છે. બ્ લોક લે-આઉટ પ્ લાન 
પ્ લોટના િવકાસ માટેનુ ંિવગતવણર્ન આપશે ફકત િવગતવણર્ન પરુી પાડવામા ંઆવે તો 
નગરપાિલકાઓ ધ્ વારા લે-આઉટ પ્ લાન મજુંર કરવામા ંઆવશે. 
૫. સબંિંધત ન ધણી કચેરીમાથંી દબાણ પર્માણપતર્ મેળવવાનુ ંહોય છે. 
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 આ પર્માણપતર્ આ પ્ લોટમા ંકોઇ પર્કારનો ગીરો કે અન્ ય બોજો નથી તે દશાર્વશે 
જમીનને લગતા કોઇ  યવહાર દશાર્વવામા ંઆવશે આ પર્માણપતર્ છે  લા ૧૨ વષર્ માટે 
મેળવવાનુ ંહોય છે. 
 વેચાણ કરનારાએ રજૂ કરેલ દ  તાવેજો ૫ર આધાર રાખવાને બદલે તેને માટે 
જાતે અરજી કરીને તતંર્ પાસેના દ  તાવેજોની ખરાઇ કરવાનુ ંસલાહભયુર્ છે. 
૬. લે-આઉટ મજુંરીની ખરાઇ કરવાની હોય છે. પવૂર્-આરંભ,અને િવશેષ િકંમત વા 
શબ્ દો દશાર્વે છે કે મજુંરી આપી નથી લે-આઉટ મÕજુરીની ખરાઇ હુડા, નગરપાિલકાઓ, 
ગર્ામ પચંાયત વગેરે વા  થાિનક તતંર્ોમા ંજાતે કરી શકાય. 
૭. બગીચા અને જાહરે ઉ૫યોગ માટે રાખેલ િવ  તાર સામાન્ ય રીતે પ્ લોટની અંદર 
પાતંર કરવામા ંઆવે છે આની મજુંર કરેલ લે-આઉટ પ્ લાનમાથંી ખરાઇ કરવાની હોય 
છે. 
૮. ગર્ામ પચંાયતને લગતા લે-આઉટ સબંધંમા ં નગર અને દેશ આયોજનના 
િનયામકની મજુંરી મેળ  યા ૫છી જ ગર્ામ પચંાયત ધ્ વારા લે-આઉટ મજૂંર કરી શકાય. 
સરપચં ધ્ વારા લ-ેઆઉટ મજૂંર કરી ન શકાય. 
૯. મજુંર કરેલ લે-આઉટની બાબતમા ં ગર્ાહકે િવકાસ કરનારે લે-આઉટ મજુંર 
કરનાર સત્ તાતતંર્ની તરફેણમા ં કરેલ કોઇ ગીરોથી તેમને આપવામા ંઆવનાર પ્ લોટ 
મકુત છે કે કેમ તેની ખરાઇ કરવાની રહશેે અને એવા ગીરો મકુત હોય તો જ તે પ્ લોટ 
ખરીદવાનો રહશેે લે-આઉટ નીયમો હઠેળ રાખવાની સાવચેતી એ છે કે િવકાસ કરનારે 
કામનુ ં સપંણૂર્ ખચર્ જમા કરાવવાનુ ં હોય છે અથવા આવા કામના સમગર્ અંદાિજત 
ખચર્ને આવરી લેતા ગીરો માટે કુલ િવ  તારના ૧/૩ ભાગનુ ંરજી  ટડર્ ગીરોખત કરવાનુ ં
અથવા બેંક ગેરંટી આપવની હોય છે. િવકાસ કરનાર સત્ તાતતંર્ને સતંોષ થાય તે રીતે 
કામ પુ  કરી ન શકે તો સત્ તાતતંર્ આમ ગીરો મકેૂલા પ્ લોટોનુ ંહરરાજીથી વેચાણ કરી 
શકે છે અને હરરાજીમા ંમળેલ રકમનો અધરૂા રહલેા બાધંકામ કરવામા ંઉપયોગમા ંલે 
છે. 
ફલેટ 
 મોટાભાગના શહરેો અને ..........રહણેાકના પ્ લોટની િકંમત ઉંચી ગઇ છે. 
િનઃશકંપણે તે સામાન્ ય ગર્ાહકોની ૫હ ચમા ં નથી મકાન વસાવવાનુ ં  વપ્ ન સેવનાર 
લોકો માટે રહણેાકંના ફલેટના િવક  પ િસવાય કોઇ ૫સદંગી રહી નથી આ  ફકત 
શહરેોમા ંજ ફલેટમા ંરહવેાની સં  કૃિત અિત સામાન્ ય છે એટલ ુજ નિહ ૫ણ મોટાભાગના 
તમામ નગરોમા ં૫ણ તેમ બન્ ય ુછે. િકંમત,સલામતી,સરળ સગુભ્ યતા અને વગેરે વા 
ઘણા ંકારણોસર લોકો ફલેટનો િવક  પ ૫સદં કરે છે. ફલેટ માટે ઘણી મોટી માગ છે. 
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તેથી બાધંકામનો  યવસાય હમેશ વધે છે અને અિત નફાકારક જણાયો છે આ 
 યવસાયમા ંપર્વેશતા િબ  ડરોની સખં્ યા અગિણત છે. િબન  વા  થપર્દ  પધાર્ ગર્ાહકો 
તરફથી ભારે માગ પિરિ  થિતનો લાભ ઉઠાવી પૈસા કમાવાનુ ં િબ  ડરોનુ ંવલણ અને 
લાલસાને કારણે િબ  ડરોમા ંઅન્ યાયી વેપાર પર્થા ઉભી થઇ છે. 
િબ  ડરોથી સાવધ રહવે ુ.ં 
૧. િબ  ડરો આકષર્ક ચોપાિનયા/પિુ  તકા સાથે બહાર આવે છે. 
ર. તેમના કેટલાક ચોપાિનયામા ંઆપેલા વચન પિરપણૂર્ કરવા શિકતમાન નથી. 
૩. બાધંકામની ગણુવત્ તા ધોરણસરના બાધંકામ અનસુાર હોવી જોઇએ. 
૪. ઉ૫યોગમા ંલીધેલી સાધનસામગર્ી ઉતરતા ધોરણની ન હોવી જોઇએ કારણ કે 
તેનાથી મકાનની આવરદા ઘટશે. 
૫. આરસની ફરસ,સાગના લાકડાના બારી-બારણા વગેરે વા વચનો ઘણીવાર 
પાળવામા ંઆવતા નથી. 
૬. કેટલાક કેસોમા ં કરાર પર્માણે સમગર્ રકમ વસલૂ કયાબાર્દ િબ  ડર રજી  ટડર્ 
વેચાણ દ  તાવેજ કરી આપવામા ંઅને ખરીદનારને કબજો સ પવામા ંઆવપેચ રમે છે. 
૭. કરાર કયાર્ ૫છી અને વેચાણ અવેજનો અમકુ ભાગ વસલુ કયાર્ ૫છી િબ  ડર 
ભાવો વધવાને કારણે વધ ુ રકમ ચકૂવવા માગણી કરવાનુ ંશ  કરે છે. કાયદા હઠેળ 
િબ  ડર આવી કોઇ માગણી કરી ન શકે. 
૮. હડુા અને નગરપાિલકાઓ વા  થાિનક તતંર્ ધ્ વારા આપવામા ંઆવતુ ંભોગવટા 
પર્માણપતર્ આવે છે અને તે મેળવવાનુ ંહોય છે અને તે ગર્ાહકને આપવાનુ ંહોય છે. 
 ચકુવણીઓને લાગે વળગે છે ત્ યા ંસધુી િબ  ડર અને ખરીદનાર વચ્ ચે તકરાર 
ઉભી થાય છે. કારણ કે ખરીદનાર કરે તે ચકુવણી િબ  ડર  વીકારતો નથી અને તકરાર 
કરે છે. તેથી હમેંશા કરેલી ચકુવણીઓની પહ ચ મેળવવી એ સલાહભયુર્ અને લગભગ 
જ રી છે. આવો  યવહર ચેક અથવા િડમાન્ ડ ડર્ાફટ ધ્ વારા બેંક મારફત કરવામા ંઆવે 
તે વધ ુઉિચત હશે. 
 આવકવેરો ટાળવા સા  િબ  ડર ખરીદનારે કરેલી તમામ ચકુવણીઓની પહ ચો 
આપવા તૈયાર હોતા નથી. 
 પહ ચો લેવામા ંન આવે તો ખરીદનારે જાણવુ ંજોઇએ કે કરેલી ચકુવણી કોટર્મા ં
સાિબત કરવાનુ ં તેને માટે મુ  કેલ બને છે. અવેજ અંગેની રકમ કરારમા ંજણાવી હોય 
છતા ં વેચાણ દ  તાવેજ કરવામા ંઆવે તે દરિમયાનતે રદ કરવામા ંઆવે છે. અને 
વેચાણ દ  તાવેજમા ંઅવેજની ઓછી રકમ દશાર્વે છે. કોઇ તકરારના કેસમા ં વેચાણ 
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કરનાર વેચાણ ખતમા ંદશાર્વેલ રકમ કરતા ંવધ ુરકમ ચકૂ  યાનુ ંદશાર્વી શકશે નહી 
તેથી તેણે કરારની ઝરેોક્ષ નકલ હમંેશા રાખવી જોઇએ તે વધ ુઉિચત છે. 
આવાસન બોડર્ બાધંકામ 
 જો કે આવાસન બોડર્ના બાધંકામ સબંધંમા ં૫િરિ  થિત તદન જુદી છે. મકાનની 
મજબતૂાઇ ઉ૫યોગમા ં લીધેલ સાધન સામગર્ીનુ ં ધોરણ આપેલા વચનો વગેરેની 
બાબતમા ંસિુનિ  ચત કરવાનુ ં રહ ે છે અને તેમા ંકોઇ ફેરફાર ન હોઇ શકે પરંત ુભાવ 
કબલૂ કરવા છતા ંઆવાસન બોડર્  જમીન સપંાદન કરે છે તેને સક્ષમ કોટર્ ધ્ વારા 
સપંાદન કરેલી જમીનની િકંમત વધેલી હોવાથી ભાવ વધારવાની ફરજ ૫ડે છે. 
આવાસન બોડેર્ જો કે બીજી જ િરયાતો સતંોષવાની હોય છે. 
જમીન માિલક અને િબ  ડર 
 માિલકની જમીન હોય તે કેસમા ંખરીદનારે િબ  ડર અને માિલક સાથે િતર્પક્ષી 
કરાર કરવો પડે છે. માિલકે િબ  ડરને કુલ સરમખુન્ યાનામુ ંકરી આપ્ યુ ંહોય તો તે એવા 
કુલ સરમખુત્ યારનામાના આધારે કરાર કરી શકે િબ  ડર ધ્ વારા માિલકને નાણા 
ચકુવવાની બાબતમા ંમાિલક અને િબ  ડર વચ્ ચે મતભેદ હોવાના કેસો હોય છે જયા ં
ગર્ાહકોને લટકતા રાખવામા ંઆવે છે માિલક અને િબ  ડર વચ્ ચેની તકરારને ગર્ાહકના 
અિધકાર સાથે કોઇ લવેા હોતા નથી. 
 તેથી ગર્ાહક યથા પર્સગં તેને થયેલ નકુશાનનુ ંવળતર મેળવવા િબ  ડર અને 
માિલક િવ ધ્ ધ પગલા ંલઇ શકે છે. કયારેક જગ્ યાના માિલક સાથે કરારમા ં િબ  ડર 
માિલકને બાધંકામ કરેલ િવ  તારમાથંી કેટલીક જગ્ યા આ૫વા અમકુ હદ સધુી વચન 
આપે છે, પરંત ુતે કામ તરફ ધ્ યાન આપતા નથી કે તે પુ  કરતા નથી ઉલટાનુ ંતેને 
ફાળવેલ જમીન પરુી કરે છે. અને તે ગર્ાહકોને આપી દે છે આ તકરાર કેવળ માિલક 
અને િબ  ડર વચ્ ચે હોય છે અને તેથી તેને ગર્ાહકના અિધકાર સાથે કોઇ લેવા દેવા નથી. 
 ગર્ાહકને કરારની શરતો અંગે આગર્હ રાખવાનો દરેક અિધકાર છે. વળી 
ચોપાિનયામા ં ઘણી િવગતો આપેલી હોવાથી તે કરારનો એક ભાગ બને છે. તેનો 
કરારમા ંસમાવેશ કરવાનુ ંહમંેશા વધ ુઉિચત છે, કયારેક કરારમા ંઆવી િવગતો રદ 
કરવામા ંઆવે છે. 
 મકાનનુ ંબાધંકામ મકાનની ઉંચાઇ િવના મ ૂ  ય જગ્ યા આપવી વગેરે સબધંમા ં
પેટા િનયમો અને િવિનયમાની સવાિદતામા ંહોવ ુજોઇએ મકાન એક વતા તર્ણમાળનુ ં
હોય અથવા મકાન િવિનયમો અનસુાર હોય તે કેસમા ંકરાર કય  હોય કે ન કય  હોય 
૫ણ લીફટ ગોઠવવાનુ ં ફરિજયાત છે. મકાન િવિનયમો મજુબ અિગ્ નશાયક માટે 
જોગવાઇ કરવી જોઇએ. 
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 કાર પાિકર્ગ માટે જોગવાઇ કરવા િબ  ડર નાણા માગે છે તેવી ખરીદનાર તરફથી 
ઘણી ફિરયાદો મળી છે. બહમુાળી મકાનોમા ંકાર પાિકર્ગની જોગવાઇ હોવી જ જોઇએ 
પાિકર્ગ માટેની જગ્ યા િબ  ડર બીજા કોઇને વેચી ન શકે તે સગવડ મકાનનો ભાગવટો 
કરનારા માટે સમાન છે. પિરિ  થિત ગમે તે હોય બહુમાળી મકાનનુ ંબાધંકામ કરવામા ં
બાધંકામ િવિનયમો અનસુાર આ જોગવાઇ ફરિજયાત છે અને તેથી તે સિુવધાઓ માટે 
અલગ રીતે ખચર્ લઇ ન શકાય. 
 મકાનની ચારેય બાજુની ખુ  લી જગ્ યા મકાનનુ ંધાબ ુતેમજ ભોય  ખરીદનારના 
અનકુુળ ભોગવટા માટેની સિુવધાઓ છે અને તેથી ભોયરાનુ ં વેચાણ કરવ ુન જોઇએ 
એવી જ રીતે બધા માળ વેચાઇ જાય ત્ યારે િબ  ડર ધાબા ૫ર વધારાનુ ંબાધંકામ કરી ન 
શકે કારણ કે ઉકત સકુંલમા ંતેનો કોઇ હક કે િહત રહતેો નથી. 
િવગતવણર્ન તપાસવાનુ ંહોય છે. 
ખરીદનારે એ તપાસવુ ંકે 
૧. બારી બારણા વચન આપ્ યા પર્માણે લાકડાના કે એ  યિુમિનયમના છે. 
ર. પાઇપ લાઇન પીવીસી કે િસમેન્ ટની છે. 
૩. ફરસ ટકાઉ૫ણા અને ગણુવતા સાથે ટાઇ  સ મોઝેઇક કે આરસની છે. 
૪. વેચાણખતમા ંપાિકર્ગ િવ  તારનો સમાવેશ કય  છે. 
૫. બાધંકામ મજૂંર કરેલ પ્ લાન પર્માણેનુ ંછે. 
૬. મલુાકતીઓ માટે ૫ણ પરૂતી પાિકર્ગ જગ્ યા છે. 
૭. ગણુવત્ તાના મેળમા ંભાવ વાજબી છે. 
૮. પ્ લિમ્ બગં, ગટર  યવ  થા, અને સેિનટરી જડાણોનુ ં િવગતવણર્ન પુ  પાડવામા ં
આ  ય ુ છે (પ્ લાિ  ટક અથવા પીવીસી પાઇપો સ ઘી પડે ૫ણ ગે  વેનાઇઝડ અથવા 
િસમેન્ ટ પાઇપો કરતા ઓછી ટકાઉ હોય પાણીનુ ંજોડાણ અને ગટર  યવ  થા િબ  ડરે 
પરૂી પાડવાની હોય છે.) 

૯. પાણી અને સમાન વીજળી જોડાણ બાબતમા ં માિલકનુ ં નામ મળૂ માિલકથી 
ફલેટ એસોિસએશનને નામે તબિદલ કરવામા ંઆવે છે. 
૧૦. ફલેટ સ ૫તી વખતે િબ  ડર ધ્ વારા ફલેટના માિલકોને વીજળીની લાઇનનો 
નકશો, પ્ લિમ્ બગં પ્ લાન અને િલફટ પરૂો પાડવાના હોય છે. (આનાથી મકાનમા ં
ભિવ  યની મરામત અને કરવાના ફેરફારો સરળ બનશે.) 

૧૧. િબ  ડર ધાબા કેભોયરા ૫ર વધારાનુ ં બાધંકામ કરી ન શકે (સામાન્ ય રીતે 
િબ  ડરો વેચાણ ખતમા ંએવા ખેંડનો સમાવેશ કરવા પર્યત્ ન કરે છે કે તેઓ ધાબાનો હક 
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રાખ ે છે તે એમ દશાર્વે છે કે તેઓ વધારાનુ ંબાધંકામ કરી શકે છેતે કરવા દેવ ુન 
જોઇએ.)  
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એકમ-૮ 
૫િરવહન િવભાગ 

 
 નાણા ંચકૂવીને બદલામા ં કં૫નીની સેવાનો તેનીઊતેણીની જાતે લાભ લનેાર 
 યિકત ગર્ાહક છે કં૫ની સરકાર અથવા ખાનગી સં  થા દર્ારા સચંાિલત હોય,નાણા ં
 વીકારીને પિરવહન સેવા પરૂી પાડવા કબલૂ થાય ત ે વચન પાળવા બધંાયેલ છે. 
સેવામા ંખામી તરીકે ગણી શકાય તેવા પર્સગંો જયા ંગર્ાહક નીચે જણા◌ા  યા પર્માણે 
વળતર માટે ગર્ાહક ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી શકે છે. 
રે  વે 
૧. અનામત સગવડમા ં અનામત િટિકટ ખરીદનાર મસુાફરોને રે  વેએ સગવડ 
આપવાની હોય છે. જો તેમને સગવડ આપવાનો ઇન્ કાર કરવામા ંઆવે તો રે  વે સેવામા ં
ખામી માટે જવાબદાર છે. 
ર. નોિટસ કે જાહરેાત કયાર્ િવના પર્થમ વગર્નો ડબો રદ કરવામા ંઆવે ત્ યારે 
માિહતીના અભાવે આખી રાત પ્ લટેફોમર્ ૫ર મસુાફરોને કેટલાક વખત થોભવુ ં૫ડે અને 
તાત્ કાિલક ભાડુ ં૫રત કરવામા ંન આવે ત્ યારે તે સેવામા ંખામી ગણાય છે. 
૩. વાતનકુુિલત ડબાઓમા ં વાતાનકૂુલન સગવડ િન  ફળ જાય તો મસુાફરોને 
વતળર ચકુવવાનુ ંરહશેે. 
૪. બારી-બારણાના શટસર્ની ખામીયકુત પધ્ ધિતને કારણ ે અનામત ડબાઓમા ં
રાખલે ચીજવ  તઓુની ચોરી થાય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૫. ની પાસે અનામત ડબામા ં મસુાફરી કરવા માટે િરઝવેર્શન ન હોય તેવા 
મસુાફરોને તેમ કરવા દેવાને કારણે માલસમાન ખોવાય તો થયેલ નકુશાન ભરપાઇ 
કરવા રે  વે જવાબદાર છે. 
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૬. રે  વેમા ં મસુાફરોની ફિરયાદો શકય તેટલી ઝડપે ધ્ યાનમા ં લેવી જોઇએ,તેમ 
કરવામા ંન આવે તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૭. રાિતર્ દરિમયાન ઉંઘતા મસુાફરોને પડતી ખલેલનુ ં િનયતંર્ણ કરવુ ં અને 
અટકાવવી જોઇએ નિહ તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૮. મસુાફરોને વચન અપાયેલ સઘળી સગવડો તેમને ઉપલભ્ ય કરાવવી જોઇએ. 
૯. રે  વેએ દશાર્વેલ દર મજુબ ગર્ાહકે મસુાફરી કરી ન હોય તો રદકયાર્ન ુ ંખચર્ બાદ 
કરીને રે  વે ભાડુ ંગર્ાહક ૫રત લવેા હકદાર છે. 
૧૦. મયાર્િદત લોકસર્ ધરાવવા છતા ંઉ૫લા વગર્મા ંસગવડ પરુી ન પાડવાને કારણે 
ગર્ાહકને નીચલા વગર્મા ં મસુાફરી કરવી પડતી હોય તો ભાડાનો તફાવત મેળવવા 
ગર્ાહક હકદાર છે આવા સજંોગોમા ંરે  વે વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. 
૧૧. સડંાસમા ંપાણી ઉપલભ્ ય ન હોય તો તે સેવાની ખામી બને છે. 
૧૨. બથર્ કે બેઠકમા ંખામીને કારણે ઇજા થઇ હોય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૩. વધારાનુ ંભાડુ ંવસલૂ કયુર્ હોય તો ગર્ાહક િરફંડ માટે માગણી કરી શકે છે. 
૧૪. વાતાનકુુિલત ડબામા ં કામળો કે ઓિશકંુ રે  વે ન આપે તો ગર્ાહક નકુશાન કે 
વળતર માટે માગણી કરવા હકદાર છે. 
૧૫. ગાડીઓ મોડી પડવાને કારણ ે િટિકટ રદ કરવામા ંઆવે તો રે  વે પરેુપ  ભાડુ ં
૫રત કરવા જવાબદાર છે. 
૧૬. રે  વે તતંર્ પાયાની સલામતી અને સરુક્ષા સાવધાની પરુી પાડીને અનિધકૃત 
પર્રવેશ રોકવા માટે જવાબદાર છે. સેવામા ંખામીના કેસમા ંફિરયાદી વળતર મેળવવા 
હકદાર છે. 
૧૭. રે  વે કલેમ પચંને અિધકારક્ષેતર્ છે એ કારણે િજ  લા ફોરમમા ંગર્ાહક ફિરયાદ રદ 
કરી ન શકાય. 
૧૮. િરઝવેર્શન ચાટર્મા ંફિરયાદીનુ ંનામ ખોટુ દશાર્વવાને કારણ ેતેને મસુાફરી કરવા 
ન દેવાય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૯. અનિધકૃત લોકો ધ્ વારા અનામત ડબો રોકી લેવામા ંઆ  યો હોય તો રે  વેના 
પકે્ષ સેવામા ંખામી છે. 
૨૦. બારીના કાચ બારીઓમા ંપરુા પાડયા ન હોય અને ફિરયાદીને ધળૂ, પાણી અને 
ભારે પવનનો સામનો કરવો પડે તો તે સેવાની ખામી બને છે. 
મોટર વાહનો 
 રાજય સરકાર માગર્ ૫િરવહન સેવાઓનુ ં સચંાલન કરે છે કેટલીક ખાનગી 
કં૫નીઓ ૫ણ ગર્ાહકોને ૫િરવહન સેવાઓ પરુી પાડે છે. તેઓએ ગર્ાહકોને સગવડ ન 
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આપવી જોઇએ. મસુાફરોને ૫િરવહન સેવાઓ પરુી પાડતા તમામ િવશેષ સેવાઓ 
આપવા બધંાયેલા છે. 
૧. બસોએ સમય જાળવવો જોઇએ. 
ર. બસ  ટોપ ૫ર તેમણ ેથોભવુ ંજોઇએ. 
૩. માલસમાનના ખાનામાથંી માલસમાન ઉતારતી વખતે ૫િરવહન સેવા માટે 
મસુાફરોની સલામતી સવ ચ્ ય િવચારણા કરવી જોઇએ. 
૪. િરઝવેર્શન ધરાવતા મસુાફરોને સગવડનો ઇન્ કાર કરી ન શકાય 
૫. સેવાનો રદ કરવાના પર્સગેં ગર્ાહકો નાણા ંિરફંડ મેળવવા હકદાર છે. 
૬. ગર્ાહકો માટે વચન આપેલ તમામ સગવડો તેમને ઉપલભ્ ય બનાવવી જોઇએ. 
૭. ૫િરવહન તતંર્ ગર્ાહકો પાસેથી વધારાનુ ંભાડુ ંમાગી શકે નિહ. 
૮. મસુાફરોને  ટાફના માણસોએ સગવડ ૫હ ચાડવી ન જોઇએ અને મસુાફરો 
સખુચનેમા ંહોય તે સિુનિ  ચત કરવુ ંજોઇએ. 
િવમાન માગર્ 
૧. ઘણા હવાઇ માગ મા ંવધારા ૫ડતુ ંબકુીંગ સામાન્ ય બાબત છે. 
ર. િવમાનમા ં ઓવર બકુીંગ હોવાને કારણે સમિથર્ત િટિકટ ધરાવનારને બોિડર્ગ 
પાસનો ઇન્ કાર કરી શકાય નિહ. 
૩. િવમાન આવવામા ંિવલબંના કેસમા ંમસુાફરો કોઇ બઠેકમા ંકે કોઇ બ  મલુાકાત 
કે વેપાર અથેર્ કે શૈક્ષિણક સં  થામા ંજોડાવા જતા હોવાને કારણે અથવા બીજા િવમાનમા ં
જોડાવાનુ ં કે ૫િરવહનના બીજુ વાહન ચકૂી જવાને કારણ ે મસુાફરને થતા તમામ 
નકુશાન માટે િવમાન કં૫નીઓ જવાબદાર છે. િવલબંને કારણે મસુાફરોને થયેલ 
નકુશાન િવમાન કં૫નીઓ પાસેથી મેળવવાનુ ંરહશેે. 
૪. મસુાફરોને સાથે રાખેલા કે નિહ રાખલેા પર્વાસના સામાન ગમુ થવા બદલ 
િવમાનમાગર્ ૫ણ જવાબદાર છે. આવા કેસોમા ંિવમાન કં૫નીઓ ઘણીવાર એવી દલીલ 
કરે છે કે વજન ૫ર આધાિરત નકકી કરેલ એટલે કે ખરેખર નકુશાન ધ્ યાનમા ંલીધા 
િવના દરેક કીલગર્ામ દીઠ થોડા ડોલર તેમજ મસુાફર પાસે બાબત રજુ કયાર્ િવના કરેલ 
ઉકત િનણર્ય મજુબ કાયદા પર્માણ ે જવાબદારી ચકુવવા તેઓ તૈયાર છે. નકુશાન 
ભોગવનાર મસુાફર તે  વીકારવા બધંાયેલ નથી અને ચીજવ  તનુી ખરેખર િકંમત માગી 
શકે છે એ શરતે કે તે ગમુ થયેલ ચીજવ  તનુુ ંમ ૂ  ય પરુવાર કરી શકે. 
૫. પર્વાસ માટેનો સમાન ગમુ થાય તે કેસમા ંફિરયાદીએ બગેમા ંરાખેલી ચીજવ  ત ુ
અને તેનુ ંખરેખર મ ૂ  ય  પ  ટ૫ણે જણાવવા અને જાહરે કરવાનુ ંરહશેે. 
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૬. આપવા તૈયારી બતાવેલ વળતર  વીકાયાર્ પછી તે પરુત ુન હોય તો મસુાફર 
હજી તેની તકરાર ઉઠાવી શકે છે. 
૭. અક  માતને કારણે મસુાફરના મતૃ્ યનુા કેસમા ં કાયદેસરના વારસદાર વળતર 
માગી શકે છે. મરનારની વય,તેની આવક અને તેમના ૫ર આધાર રાખતા કુટંુબના 
સભ્ યો વગેરે ધ્ યાનમા ંરાખીને આ વળતરની રકમની ગણતરી કરવામા ંઆવે છે. 
૮. ઇજાઓના કેસમા ંવળતર ઉ૫રાતં સભંિવત તબીબી ખચર્ ચકૂવવાનુ ંરહશેે. 
૯. ફિરયાદી પાસ ેસમિથર્ત િટિકટ હોય તેને િવમાનમા ં બેઠકની જોગવાઇ કરવામા ં
ન આવે તો તે સેવાની ખામી ગણાય છે. 
૧૦. માલ લનેાર તરફથી બાકી રકમ મ યા િવના ગર્ાહકની સચૂના િવ ધ્ ધ મોકલેલો 
માલ ટો કરવો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૧. િવમાન માટે સમિથર્ત કરેલ િટિકટ આ૫વામા ંઆવે અને તે િદવસે કોઇ િવમાન 
ન હોય તો તે સેવામા ંખામી બને છે. 
૧૨. વધારે ભાડુ ંવસલૂ કરવુ ંતે સેવામા ંખામી બને છે અને તે ગર્ાહક તકરાર છે. 
૧૩. સમિથર્ત િટિકટ ધરાવનારને જાણ કયાર્ િવના સમયમા ંફેરફાર કરવો તે સેવામા ં
ખામી છે મસુાફરીમા ંિવલબં થાય તો િવમાનમાગર્ વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. 
જળમાગર્ 
 હોડી,જહાજ વગેરે દર્ારા પર્વાસ કરતા મસુાફરોને ૫ણ એવા જ અિધકાર હોય છે, 
અને જળમાગર્ની અન્ ય ૫િરવહન કં૫નીઓ વીજ જવાબદાર હોય છે. 
માલ ૫િરવહન 
 માલવાહક વાહનોમા ં માલનુ ં ૫િરવહન કરવામા ં આવે છે ૫િરવહન કં૫ની 
૫હ ચતી પાછળ એવી ન ધ છાપે છે કે માલનુ ં૫િરવહન માિલકના જોખમે કરવામા ં
આવે છે આ યોગ્ ય નથી કારણ કે ૫િરવહન કં૫નીને માલ આપવામા ંઆવે છે  
૫હ ચાડવાના  થળે માલ સલામત રીતે ૫િરવહન કરવા બધંાયેલ છે. તેઓ તેમની 
જવાબદારીમાથંી છટકી શકે નિહ અને હરેફેર દરિમયાન થયેલ નકુશાન માટે માલના 
માિલક ૫ર દોષ આપી ન શકે માલના માિલકે એ જણાવવાનુ ં રહશેે કે તે માલ 
ભગંરુ,વાપરી શકાય તેવો કે સળગી ઉઠે તેવો છે તેમ જણાવી અંદરની વ  તઓુનો પર્કાર 
જણાવવાનો રહશેે. 
 તમામ માલવાહક કં૫નીઓ અને સગંઠનો ૫હ ચવાના  થળે પતર્ો કે માલસમાન 
સલામત રીતે ૫હ ચાડવા એટલાજં જવાબદાર હોય છે. તેઓએ વાજબી સમય 
મયાર્દામા ંમાલનુ ં૫િરવહન કરવાનુ ંહોય છે. અને અનિુચત િવલબં સેવામા ંખામી બને 
છે. સ ૫વામા ં આવેલ િ  થિતમા ં ચીજવ  ત-ુ૫હ ચતી કરવાની હોય છે. નરૂની રકમ 
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વસલૂ કરીને માલને થયેલા નકુશાન કે િવલબં બદલ કોઇ બહાનુ ંઉકત કં૫નીઓ કાઢી 
શકે નહી તેમના હાથે નકુશાન થયેલ હોવાથી નકુશાન માટે તેઓ જવાબદાર છે. 
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એકમ-૯ 
૫િરવહન િવભાગ 

 
 ઘણી સરકારી અને િબનસરકારી સં  થાઓ ગર્ાહકોને ખચર્ વસલૂ કરીને સેવાઓ 
આપવા તૈયારી બતાવે છે તેઓમા ંહિરફાઇને કારણે અને ગર્ાહકોને આકષર્વા માટે આ 
સેવા આ૫નારાઓ માટે આકષર્ક પેકેજ જાહરે કરવાની પર્થા ૫ડી છે. આ તૈયારીઓની 
કાળજી પવૂર્ક તપાસ કરવામા ંઆવે તો આ સેવા આપનારાઓ કેવી ચાલાકીથી ગર્ાહકોને 
છેતરે છે તે દશાર્વશે પાવેલી િકંમત ઉઘાડી પાડવામા ંન આવતી હોવાથી સામિૂહક 
અને આકષર્ક જાહરે ખબરો ગર્ાહકોને ગેરમાગેર્ દોરે છે. બધી જગ્ યાએ કહવેાતા ગર્ાહક 
સેવા કેન્ દર્ો  થાપીને ખાનગી સં  થાઓ જગંી પર્દશ  કરીને અન ેઆકષર્ક વેચાણ એજન્ ટો 
નીમીને સફળતા પવૂર્ક િહત ઉભુ ંકરે છે. તેમજ ગર્ાહકોના મનમા ંગુચંવાડો પેદા કરે છે. 
 પેકેજો માટે ટૂંકી સમય મયાર્દા નકકી કરવી પેકેજ શ  કરતા ં૫હલેા ંતારીખો 
જાહરે કરવી કાયર્ની સગંિઠત યોજના કરતી વખતે પેકેજની િવિશ  ઠતાઓ પાવવી આ 
બધી સામાન્ ય પર્થાઓ કં૫નીઓ દર્ારા અપનાવવામા ં આવે છે. આમ કરીને તેઓ 
ગર્ાહકોને ઉતાવળો િનણર્ય લેવા ફોસલાવે છે. ઘણીવાર ગર્ાહકો િવગતો જાણ્ યા િવના 
આકષર્ક વેચાણ કરનાર  યિકતઓ દર્ારા અપાતી માિહતી ૫ર આધાર રાખીને આવા 
પેકેજો  વીકારવા તૈયાર થાય છે. થોડા જ વખતમા ંતેમને જણાય છે કે તેઓ છેતરાયા 
છે. 
 ગર્ાહક ખચર્ ચકૂવીને તેની/તેણીની જાતે સેવાનો લાભ ઉટાવે છે ત્ યારે તે/તેણી 
સરકાર કે બીજા ખાનગી સેકટર દર્ારા સચંાિલત આવા િવભાગો દર્ારા સેવાઓમા ંખામી 
હોય તે કેસમા ંિનવારણ માટે હકદાર છે. 
 અહી સરકારે વસલૂ કરેલ કર અને સરકારને ચકૂવેલી ફી વચ્ ચે થોડો તફાવત 
છે. સરકાર રાજયકતાર્ હોઇ, કર વસલૂ કરવા હકદાર છે. કર વસલૂ કયાર્ ૫છી ૫ણ 
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સેવામા ંખામી હોવા છતા ંનાગિરક વળતર માગી ન શકે ૫રંત ુફી ની બાબતમા ંનકુશાન 
ભરપાઇ હોવી જોઇએ બીજા શબ્ દોમા ંઆપેલી સેવા બદલ તેઓ ફી વસલૂ કરી શકે છે 
સેવા આપી ન હોય તેવા કેસમા ંફી વસલૂ કરી ન શકાય તેથી, ફી ચકૂવવામા ંઆવે 
ત્ યારે સેવામા ંખામી બદલ દરેક નાગિરકને ફિરયાદ કરવાનો અિધકાર છે. 
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સવતેન સેવા અને ગર્ાહક અિધકારો 

વીજળી  ટેિલફોન 

પાણી ગટર  યવ  થા ટપાલ 

 કરાર  

 
વીજળી 
 વીજળી િવભાગ ગર્ાહકો પાસેથી ખચર્ વસલૂ કરીને તેમને વીજળી પરુી પાડે છે. 
બીજા શબ્ દોમા ં િવભાગ ધ્ વારા કરાતી સેવા બદલ ગર્ાહકો ચકુવણી કરે છે. કોઇ૫ણ 
જાતની અિનયિમતતા અંગે વીજળી િવભાગના ૫કે્ષ સેવામા ંખામી ગણાય છે. ગર્ાહકો 
તેમની ફિરયાદોનુ ંિનવારણ માગી શકે છે. 
૧. ખોટા િબલ બનાવવા,વધ ુપડત ુ િબલ બનાવવ,ુ અથવા અન્ ય અિનયિમતતાઓ 
સેવામા ંખામી બને છે. 
ર.  પરુવઠો ગમે ત્ યારે બધં થઇ કે ખોરવાઇ જાય તેને શકય તેટલી વહલેી તકે 
અને વીજળી સમયની અંદર ચાલ ુકરી દેવો જોઇએ ઉજાર્ની ઉ૫લભ્ યતા ૫ર આધાર 
રાખીને વીજળી પરુવઠાને િનયિમત કરી શકાય. 
 જો કે ગર્ાહકનો એવો કોઇ હક નથી કે પરુવઠો સતત ચાલ ુરહવેો જોઇએ પરંત ુ
ઉધોગ,ઘરવપરાશનો પરુવઠો,કૃિષ સેકટર વગેરે વા ગર્ાહકોની જુદી જુદી કક્ષાએ 
પરુવઠો િનયિમત કરવા એકવાર યોજના કે સમય પતર્ક દાખલ કરવામા ંઆવે ત્ યારે 
િનયતંર્ક બોડેર્ ઉકત સમય ૫તર્કનુ ંપાલન કરવુ ંજોઇએ. 
૩. િબલોની ખોટી ચકુવણીના કેસમા ંસત્ તાતતંર્ પરુવઠો કાપી શકે પરંત ુતે ગર્ાહકને 
નોિટસ ધ્ વારા સાÕભળવાની તક આપ્ યા પછી કરવુ ંજોઇએ. 
૪. બાકી રકમ અને દંડ ચકૂ  યા ૫છી પનુઃ જોડાણ કરવામા ંગેરવાજબી િવલબં ન 
થવો જોઇએ. 
૫. નવેસર જોડાણની બાબતમા ં૫ણ ગેરવાજબી િવલબં અિધકાર િવનાનો છે. 
૬. અિનિ  ચત વીજ પરુવઠો,વો  ટેજની અિતશયતા અને વધઘટને કારણ ેઆગ વા 
અક  માત સજાર્ય તેવા સજંોગોમા ંિવભાગો વળતર માટેની ફિરયાદોનો સામનો કરવાનો 
રહ ેછે. 
૭. ટર્ાન્ સફોમર્રના સ૫ંકર્મા ંઆવે ત્ યારે માનવ જીવન અને ૫શનુો િવનાશ સ તા 
જાળી વડે યોગ્ ય રીતે રિક્ષત ન હોય તેવા ટર્ાન્ સફોમર્રોની િ  થિતમા ં િવભાગે વળતર 



 - 61 - 

ચકૂવવુ ંજોઇએ. 
૮. વીજ પરુવઠો સિુનિ  ચત કરવા રહણેાકં સકુંલોની નજીકમા ં ટર્ાન્ સફોમર્રો 
ગોઠવવામા ંઆ  યા હોય ત્ યારે ૫ણ તેની આજુબાજુ યોગ્ ય રીતે જાળી બેસાડી ન હોય તે 
જીવનને હાિન ૫હ ચાડે ત્ યારે સેવામા ંખામી ગણાય છે. આ િદશામા ં િવભાગે યોગ્ ય 
સાવધાની રાખવી જોઇએ. 
ટેિલફોન 

 આ  ટેિલફોન સેવાઓ બનેં સરકાર અને ઘણી િબન-સરકારી સં  થાઓ તરફથી 
પરુી પાડવામા ંઆવે છે. આ કે્ષતેર્ ખાનગી સં  થાઓના આગમનથી પર્ચડં ફેરફાર થયા 
છે. ગર્ાહકોને આકષર્વા સવેંદનશીલ પર્  તાવ સાથે કં૫નીઓ ટી નીકળે છે. તા તરમા ં
આ કં૫નીઓના પરુ  કૃત કાયર્કર્મો ગર્ાહકો માટે વધારાનુ ંઆકષર્ણ છે. ઘણીવાર પેકેજોની 
સાચી િકંમત ગર્ાહકોને  પ  ટ૫ણે જણાવવા કે કહવેામા ંઆવતી નથી ગેરમાગેર્ દોરનારી 
માિહતી આ૫વી ગર્ાહકોથી ખરી માિહતી પાવવી એ છેતરામણા ંકૃત્ યો છે. પરુી પાડેલી 
સેવાઓ બદલ ગર્ાહકો ચકુવણી કરતા હોવાથી તેમના હકોનુ ંરક્ષણ કરવ ુજોઇએ િવભાગ 
ગર્ાહકોની સેવા કરવા બધંાયેલ છે. 
૧. ગેરવાજબી િવલબં િવના િવભાગે બને તેટલા ં ઝડપથી જોડાણો અને પનુઃ 
જોડાણો આપવા જોઇએ. 
ર. વધ ુ૫ડતા િબલ બનાવવાના કેસમા ંગર્ાહક લવાદની િનમણ ૂકં માગણી કરી શકે 
છે અથવા િજ  લા ગર્ાહક ફોરમનો સ૫ંકર્ સાધી શકે છે. 
૩. િબલની ભલૂભરેલી ચકુવણીના કેસમા ંસત્ તતતંર્ પરુવઠો કાપી શકે પરંત ુગર્ાહકને 
નોિટસ દર્ારા સાભંળવાની તક આપ્ યા પછી તેમ કરી શકે છે. 
૪. બાકી રકમ અને દંડ ચકૂ  યા ૫છી પનુઃ જોડાણ માટે ગેરવાજબી િવલબં ન હોવો 
જોઇએ. 
૫. નવેસર જોડાણની બાબતમા ં૫ણ ગેરવાજબી િવલબં અિધકાર િવનાનો છે. 
પાણીની સેવા 
પાણી પરુવઠો અને ગટર  યવ  થા નગરપાિલકાઓ અને મ્ યિુનિસપલ કોપ રેશનના 
િનયતંર્ણ હઠેળ છે. તેઓ પાણી વ૫રાશ ખચર્ વસલૂ કરતા ંહોવાથી ગર્ાહક સેવામા ંખામી 
બદલ િજ  લા ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમનો સપંકર્ સાધી શકે છે. 
૧. સત્ તાતતંર્ પરુવઠો િનયિમત કરવાની સત્ તા હોય છે,તથાિપ તેમણે યોગ્ ય અને 
િનયિમત પરુવઠો સિુનિ  ચત કરવો જોઇએ અલબત્ ત, ટો કરવાનો જથ્ થો પાણી 
ઉ૫લભ્ ય હોય તેના સાધત ૫ર આધાર રાખતો હોય છે. 
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ર. અગર્તા પર્માણે જુદા જુદા િવભાગોને પાણી પરુવઠા આપવા એકવાર યોજના 
ઘડવામા ંઆવે ત્ યારે તે યોજનાનુ ંપાલન કરવુ ંજોઇએ. 
૩. જોડાણો અને પનુઃ જોડાણો સમય ગમુા  યા િવના  થાિપત કરવા જોઇએ. 
૪. પાણી પરુવઠો  વચ્ છ ન હોય અને કસોટી કરતા અશિુધ્ ધઓ ધરાવતો હોય  
ગર્ાહકોના આરોગ્ યને અસરકતાર્ હોય શકે તેથી િવભાગ વળતર માટે જવાબદાર છે. 
ગટર  યવ  થા સેવા 
 નગરપાિલકાઓ અને કોપ રેશનોએ ગર્ાહકોની ફિરયાદોનો સામનો કરવો ૫ડતો 
હોય તેવુ ંગટર  યવ  થા એક બીજુ કે્ષતર્ છે. તેના પર્ત્ યે બે કાળજી રાખવામા ંઆવે તો 
આખરે રહણેાકના લત્ તાઓમા ં રોગચાળો ફેલાય તેથી તે અગત્ યનુ ં ક્ષેતર્ છે કે નો 
અમલ સક્ષમપણે કરવો જોઇએ મેનહોલ ઢાકંયા િવના રાખવાથી સેવામા ંખામી બને છે. 
ટપાલ સેવા 
 ટપાલ સેવા ૫ણ ગર્ાહકો દર્ારા ઉ૫યોગમા ં લેવાતી બીજી સેવા છે. ભારતીય 
ટપાલ કચેરી અિધિનયમ,૧૮૯૮ ઉકત સેવાઓ િનયિંતર્ત કરે છે. આ અિધિનયમ અનસુાર 
ટપાલ િવભાગને સામાન્ ય પતર્ો ૫હ ચવાના  થળે ન ૫હ ચે તો તકરાર ઉઠાવી ન શકાય 
કે અિધકારી/કમર્ચારી ૫કે્ષ ક૫ટનો પરુાવો હોય તે િસવાય વળતર માગી ન શકાય 
અિધિનયમમા ંઆ જોગવાઇ સો વષર્ જૂની હોવાથી હાલના સજંોગોમા ંસસુગંત નથી. 
બદલતા સમય જ રતો પર્માણે કાયદાનો મેળ બેસાડવો જોઇએ. અલબત  પીડ પો  ટ 
અથવા અન્ ય અધતન સધુારા કે તા તરમા ંદાખલ કરેલ સિુવધાઓમા ંઉકત દોષને 
કારણે સહન કરવુ ંન જોઇએ આમ છતા ંિવભાગે ૫તર્ો અન ેપાસર્લો ૫હ ચાડવાના  થળે 
યોગ્ ય સમયની અંદર ૫હ ચાડવા પરૂતી કાળજી લેવી જોઇએ કારણ કે તેમા ંતાકીદના 
સદેંશા,િડમાન્ ડ ડર્ાફટ મારફત મોકલેલ નાણા,ં બ  મલુાકાતના પતર્ો,િનમણ ૂકં હકુમો, 
બેઠકની નોિટસો અને અન્ ય તાકીદના પતર્ો િવલબંને અવકાશ ન હોય તેવા અગત્ યના 
અને તાકીદના પર્  નો હોઇ શકે છે નોકરી મેળવનારા અને િવધાથીર્ઓ ધ્ વારા મોકલાવેલ 
અરજીના કેસમા ંમોડી ૫હો:ચે અને આવી  યિકતઓના ભિવ  યને અસર ૫હ ચે ત્ યારે 
િવભાગ વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. 
કરાર સેવાઓ 
વકીલો 
 અસીલ પાસેથી ફી લીધા ૫છી દાવો કે ફિરયાદ દાખલ ન કરવી અથવા કોટર્મા ં
કેસમા ંહાજરી ન આપવી તે સેવાની ખામી બને છે આ તકરાર ગર્ાહક તકરાર છે. 
ડર્ાય િકલનીંગ 
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 ડર્ાય િકલનીંગ સાડીને નકુશાન ૫હ ચે,રંગ ઝાખંો ૫ડે કે બીજારંગો સાથે ભળી 
જાય ત્ યારે સેવાની ખામી ગણાય છે. 
િકર્કેટ અને અન્ ય જાહરે સમારંભો 
 વાજબી િટિકટો સાથે ગર્ાહકોને  ટેિડયમમા ંપર્વેશ ન આપવો તે સેવાની ખામી 
બને છે. િવરોધપક્ષ વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. કાયદો અને  યવ  થા માટે પોલીસ 
ધ્ વારા પર્વેશ રોકવામા ંઆવે તે હકીકત  વીકારવાપાતર્ નથી. 
નોકરી માટે સલાહકારો ધ્ વારા અપાતી નોકરીઓ અને સેવાઓ 

 કોઇ તાલીમ સં  થા સલાહકાર નોકરી આપવા વચન આપે અને તેમ ન કરી શકે 
તો તે સેવાની ખામી બને છે. 
સેવાની ખાતરી/બાયંધરી 
 બાયંધરીની મદુત દરિમયાન અથવા વાિષર્ક જાળવણી કરાર દરિમયાન માલને 
નકુશાન ૫હ ચે તો ગર્ાહક નકુશાન માગી શકે છે. 
 બાયંધરી મદુત દરિમયાન ઉત્ પાદન ખામી બને તે ખામી વેચાણ કરનાર ધ્ વારા 
દૂર કરવામા ંન આવે તો તે સેવાની ખામી બને છે. 
હોડીમા ંમસુાફરી 
 હોડી ઉંધી વળે ત્ યારે મસુાફર તેના સામાનનુ ંવળતર મેળવી શકે છે. કમાસીબ 
ઘટનાના કેસમા ંભોગ બનનારા ૫ણ વળતર માગી શકે છે. 
તરવા માટેનુ ં  નાનાગાર 
 લોકોને સગવડ પરુી પાડતા તરવા માટેના  નાનાગાર તેમની બેદરકારીને કારણે 
કોઇ મોત નીપ  તો વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. 
દરજી 
 ખરેખર મા૫ પર્માણ ેક૫ડુ ંસીવવામા ંન આવે તો તે સેવાની ખામી બને છે. 
પર્દશર્નો અને સરકસ 

 આયોજકોની બદેરકારીને કારણ ેપર્દશર્નો અને સરકસમા ંવાજળીથી અને આગ 
વી ઘટનાથી કોઇ મોત ની૫  તો આયોજકો વળતર ચકૂવવા જવાબદાર છે. 

િસનેમા િથયેટરો અને વાહન પાિકર્ગની જગ્ યાઓ 
 પાિકર્ગ માટે ફી લવેામા ંઆવે છે તેથી વાહન ગમુ થાય કે તેને નકુશાન ૫હ ચે 
ત્ યારે િથયેટર તેની િકંમત ચકૂવવા જવાબદાર છે. વાતાનકૂુિલત પધ્ ધિત શોના વખત 
દરિમયાન ચાલ ુકરવામા ંન આવે તે ખામી બને છે. 
ક  યાણ મડં૫, સમારંભ ખડંો 
 આગોતરી રકમ લીધા પછી કબલૂ થયેલ િદવસે ક  યાણ મડં૫ પરુો ન પાડવો 
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તે સેવાની ખામી બને છે. કબલૂ થયા મજુબ વાતાકુિલત અને અન્ ય સેવાઓ પરુી 
પાડવામા ંન આવે તે સેવાની ખામી બને છે. 


