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 ગર્ાહક િશક્ષણમા ં તાલીમ-િશક્ષકોન ે તાલીમ આપવાના તાલીમ 
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પર્ તાવના 
 
 ઉત્પાદનો અને સેવાઓની િવિવધતાથી ગર્ાહકો મ ૂઝંાઇ ગયા છે. આ 
વપરાશની સામગર્ીઓ પસદં કરવાનો અને િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યા જિટલતા 
ઉત્પ  કરે છે, ખોટી અન ે ગેરમાગેર્ દોરનારી જાહરેખબરો, ખોટી પેકીંગ 
સામગર્ી, ખામીયકુત ઉત્ પાદન અન ે સેવાઓ, ઓ  વજન/માપ, અને 
કરારની એકતરફી અનિુચત શરતોને લીધ ેતઓે ઘણુજં ગમુાવે છે. 
 ગરીબો અન ે સામાન્ય લોકોની આિથર્ક િ થિત સધુારવા માટેની 
સરકારની અિભનવ યોજનાઓની િવશાળ િવિવધતાઓનો શોષણકારી અને 
અનિુચત વપેાર-પર્થાન ે લીધે તેનો લાભ ગર્ાહકોને મળતો નથી. 
વતતંર્તાના છ દાયકા દરિમયાન લોકોની આિથર્ક િ થિતમા ં સારો એવો 
સધુારો થયો છે ત્યારે પણ સમાજના ઘણા િવભાગોનુ ંજીવનધોરણ તેને 
અનુ પ સધુયુર્ં નથી આવી િવરોધીભાસી પિરિ થિત માટેના ં જુદા ં જુદા ં
કારણોમા,ં એક તો ચોક્કસ, લોકો  નાણા ં ખતંપવૂર્ક કમાય છે એન ે
બિુ પવૂર્ક ખચર્વા સમજદાર ગર્ાહક બનવા લોકોને પકે્ષ જાગતૃતા અને 
જાણકારીનો અભાવ છે. 
 એ કહવે ુ ં વયિંસ  નથી કે સમાજમાનંી દરેક યિક્ત ગર્ાહક છે. 
ગર્ાહકોન ેયોગ્ય રીતે િશિક્ષત અને પર્બુ  કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધુી તેઓ 
સમજદાર ખરીદનાર બની શકે નિહ અને એમના મુ કેલીથી કમાયેલા ં
નાણાથંી સારંુ જીવન ધોરણ પર્ાપ્ત કરી શકે નહી. દેશના ભાિવ નાગિરકો 
માટે જીવનની વધ ુસારી ગણુવ ા સિુનિ ત કરવા માટે ગર્ાહક િશક્ષણની 
જ િરયાત પર ભાર મકૂવામા ંઆ યો છે.ગર્ાહક િશક્ષણ એ રો રોજની ગર્ાહક 
સમ યાઓનો સામનો કરવા જાિત અને વગર્ને ધ્યાનમા ં લીધા િવના, 
સમાજમાનંા દરેક યિક્તની જીવન રક્ષક દવા છે. 
 ગર્ાહક િશક્ષણે શાસનનો ભાગ બનવો પડશ.ે ૧૮૮૫મા ંબહાર પાડેલ 
માગર્દશર્ક સચુનાઓમા ંસયંકુ્ત રા ટર્ોએ પ ટ રીતે જણા યુ ંછે કે સરકારે, 
સબંિંધત લોકોની સાં કૃિતક પરંપરાઓને ધ્યાનમા ંરાખીને સામાન્ય ગર્ાહક 
િશક્ષણ તથા માિહતી કાયર્કર્મો િવકસાવવા જોઇએ. અથવા િવકાસને 
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પર્ોત્સાહન આપવુ ંજોઇએ. માલ અન ેસેવાઓની માિહતગાર પસદંગી કરવા 
સક્ષમ અન ેપોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓ પર્ત્યે સભાન હોય એવા 
િવવકેી ગર્ાહક તરીકે વતર્વા સરકાર પર્ોત્સાિહત કરે એવુ ંસયંકુ્ત રા ટર્ોએ 
પણ ઇચ્છયુ ં તા તરમા ં નવી િદ હી ખાતે મળેલી સવર્ િશક્ષણ િશખર 
પિરષદે, લોકોના ઘરમા,ં સમદુાયમા,ં કાયર્- થળ, અથવા સમગર્ સમાજમા ં
એમની ગણુવ ા સધુારવા માટે જ રી મળૂભતૂ ાન અને જીવન કૌશલ 
લોકોન ેપરૂા ંપાડી શકે એવા િશક્ષણ માટેની તાતી જ િરયાત યક્ત કરી 
હતી. એની ઉપર, જોખમકારક ઉત્પાદનો, હાિનકારક બનનાર પર્થાઓ અને 
અનિુચત વપેાર યિુક્તઓને ખબૂ સહલેાઇથી વશ થઇ જનાર બધા ં જૂથો 
સધુી ગર્ાહક િશક્ષણ પહોચવુ ંજોઇએ. 
 બજાર થાનોમા ંપોતાની ભિૂમકા અસરકારક રીતે ભજવવા ગર્ાહકને 
મદદ કરે તેવા ંજીવતં કૌશલો અન ે િનણાર્યક જાગતૃતાનો િવકાસ કરવાના 
હતે ુ થી િશક્ષક સદંભર્ પુ તક અન ે િશક્ષક માગર્દશર્ક માટે તાલીમ 
િનયમસગંર્હ ઉપરાતં ગર્ા ક િશક્ષણના ંચાર પુ તકો તૈયાર કરવા પહલે કરી 
છે. જિટલ તથા હમંશેા બદલાતા પર્ૌ ોિગકી િવષયક સમાજમા ંજવાબદાર 
ગર્ાહક તરીકે કાયર્ કરવા આવ યક માિહતી, ાન અને કૌશલથી લોકોન ે
સસુજજ કરવાનુ ંએકંદર ધ્યેય છે. સમદુાય, અથર્તતંર્ અન ેપયાર્વરણ િવશે 
ગર્ાહક િનણર્યની એકંદર અસરને ધ્યાનમા ંલઇન,ે ગર્ાહકો સગંીન િનણર્ય 
લેવાની કાયર્રીિતઓ િવકસાવ ેઅન ેએમના અિધકારો અન ેજવાબદારીઓ 
ઓળખી શકે ત ેહતે ુછે. ગર્ાહક િશક્ષણમા ંતાલીમ િશક્ષકોને તાલીમ આપવા 
માટે સવર્ગર્ાહી િનયમસગંર્હ પરુો પાડવાનો હતે ુછે. તેઓ પોતે, તેજ બજાર 
પિરિ થિતમા ં ગભરાઈ ગયલેા લોકોન ે જીવનની તમામ પિરિ થિતઓમા ં
તાલીમ આપવા િવષયના સપંણૂર્ ાન, કાબેલીયત તથા યોગ્ય અિભગમ 
સાથે પથદશર્ક બન.ે 
 ગર્ાહક િશક્ષણના ં ચાર પુ તકો પૈકી પર્થમ પુ તક, હાલનુ ં પુ તક 
પિરચયાત્મક છે,  િવષયન ેસમજવા માટે જ રી ભિૂમકા પરુી પાડે છે. ત ે
પવુર્ભિુમકાના અભ્યાસના ંપાચં પાસા-ંગર્ાહક ચળવળ, ગર્ાહક સરુક્ષા માટેના 
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સામાન્ય કાયદાઓ, ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬, ગર્ાહક સરુક્ષા 
િવિનયમો, ૨૦૦૫, ગર્ાહકના અિધકારો અને જવાબદારીઓ એનાથી 
તાલીમાથર્-િશક્ષકો, ગર્ાહક િશક્ષણના ઊમરામા ંડોકીયુ ંકરી શકશ.ે 
 પર્થમ એકમ, િવ  ગર્ાહક ચળવળન ેઐિતહાિસક પિરપર્ે ય આપે છે. 
અમિેરકામા ંગર્ાહક ચળવળની વિૃ  અને િવકાસને તર્ણ અલગ તબક્કાઓમા ં
િવભાિજત કરતા ંત ેભારતના ખાસ ઉ લેખ સાથ ેયરુોપ અને એિશયામા ં
ગર્ાહક ચળવળનો સિંક્ષપ્ત િચતાર આપ ેછે. 
 બીજો એકમ, ગર્ાહકોની સરુક્ષા માટે જુદા જુદા અિધિનયમો મારફત 
૧૮૬૦ થી વખતો વખત િવિવધ કાયદાઓ હઠેળ કરવામા ં આવેલ 
જોગવાઇઓનુ ં િવગતગાર વણર્ન કરે છે. પછીની ઘટના તરીકે શોષણકારી 
અન ેઅનિુચત વેપાર-પર્થાઓમાથંી ગર્ાહકોન ેબચાવવાના હતે ુથી અન ેિબન 
ખચાર્ળ અને ઝડપી ઇલાજની જોગવાઇ કરવાના હતેથુી, ભારતમા ંગર્ાહક 
સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ અમલમા ંઆ યો ત ેતર્ીજો એકમ દશાર્વલે છે. 
સાતત્ય તરીકે ચોથો એકમ, ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ ની કલમ 
૩૦૯ થી મળેલ સ ાની એ “રા ટર્ીય ગર્ાહક તકરાર િનવારણ આયોગ” 
ારા બનાવેલા િવિવધ િવિનયમોની િવગત દશાર્વ ેછે. 

 અંિતમ એકમ પોત,ે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬મા ં રહલે 
ગર્ાહકના અિધકારો અન ેજવાબદારી ને લગતો છે. ગર્ાહકના અિધકારમા ં
સલામતીનો અિધકાર, માિહતગાર રહવેાનો અિધકાર, પસદંગીનો અિધકાર, 
સાભંળવાનો અિધકાર, િનવારણનો અિધકાર, ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર, 
મળૂભતૂ જ િરયાતો સતંોષવાનો અન ે આરોગ્યમય પયાર્વરણના હકનો 
સમાવશે થાય છે.ગર્ાહકની જવાબદારીમા ંવપરાશ પર્થા િનયતંર્ણમા ંએમની 
સામાન્ ય માન્યતા પયાર્વરણ અનકુળૂતા મજુબ શૈલીનો િવકાસ, એમની 
કાયર્વાહીઓ અને ખરીદી િનણર્યોની જવાબદારી, સમ યઓ, પર્િત તાિકર્ક 
અિભગમ, ઉ ોગ અન ે યવસાયની પર્વિૃતઓ પર દેખરેખ અને બધાથી 
ઉપર ઉત્પાદનના ંધોરણો અન ેગણુવ ાની માગનો સમાવેશ થાય છે. 
 આમ, પર્થમ પુ તક અપેક્ષા પર્માણે ગર્ાહક િશક્ષણના ં તમામ 
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રંગબેરંગી પાસામંા ંગર્ાહક િશક્ષણ પર્ત્ય ેઠીકઠીક સારી પવુર્ભિૂમકા પરૂી પાડે 
છે. 
 હુ ંઅંગેર્જી િવભાગના ભતુપવુર્ વડા તથા ી કૃ ણદેવરાય યિુનવિસર્ટી 
અનતંપરુના આચાયર્, પર્ો.કે.વેંકટ રેડીનો ખબુ ઋણી ,ં આપણે 
અભ્યાસકર્મની સામગીની ગણુવ ા સધુારવામા ંકશી કચાશ રાખી નથી. 
 સામગર્ી એકતર્ કરવા, પર્કરણો લખવા, સપંાદન પછી સપંણૂર્ સધુારા 
કરવા તથા કઇ-શાળા, સેિમનાર તથા આ હતે ુમાટે યોજાયલે બેઠકો અન્ય 
પરામશર્ની કાયર્ન ધ લખવાની તી  અિભ િચ અને પર્માિણક પર્યાસો માટે, 
સહપર્ાધ્યાપક, સશંોધન યવ થા અન ેગર્ાહક િવ ાન, ગહૃ િવ ાન કોલેજ, 
અને હાલમા ંનાયબ િનયામક, ગર્ાહક સરુક્ષા તરીકે કાયર્રત ડૉ.ટી.નીરજાનો 
હાિદર્ક આભાર માનુ ં છે. ઉપયોગ કરનારની અનકુુળ રીતે સામગર્ીની 
રજુઆત એ એમની લખવાની અપવૂર્ શૈલી છે. 
 

ભવંરલાલ 
સિચવ, ગાહકોની બાબતો  

અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, 
આધર્પર્દેશ 

અને અધ્યક્ષ, રા ટર્ીય ગર્ાહક ક્લબ 
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તાલીમ-િશક્ષકોની તાલીમનો િનયમસગંર્હ 
એકમ-૧ 

ગર્ાહક ચળવળ 
અમારે ન્યાય જોઇએ 

છે. 
 
 
ઇિતહાસ 

 ગર્ાહકોન ે સગંિઠત કરવા અને અનિુચત 
વેપાર-પર્થાના ં િવરોધ કરવો ત ે નવી ઘટના નથી. ૧૯મી સદીના 
મધ્યકાળમા ંઇગ્લેંડમા ંગર્ાહકોનો એક િવભાગ કાપડ ઉધોગ ારા િમકોના ં
શોષણ સામે સગંિઠત થયો અને આવી કસરુ કરનાર કંપનીઓએ ઉત્પાદન 
કરેલ કાપડનો બિહ કાર કરવાની એમણે હાકલ કરી બાળકો અને ી 
િમકોને કામ ે રાખવા તથા ગલુામી સામે બીજા િવભાગ ારા આવી જ 

ચળવળો થઇ હતી. ૧૯ મી સદીના અંત સધુીમા ંવચેટીયા અન ેનફાખોરી ને 
દુર કરવા માટે ખરીદનારની ક્લબોની રચના કરવા અમિેરકા, િબર્ટન અને 
યરુોપમા ંગર્ા કો ારા ટા છવાયા પર્યાસો થયા હતા. ખરીદનારાઓની 
ક્લબો, અનૌપચાિરક ગર્ાહક સહકારી મડંળીઓ વી હતી. જ્યા ંગણુવ ાની 
ખાતરી કરવા, ભેળસળે અટકાવવા અન ે  યાજબી ભાવ સિુનિ ત કરવા, 
માલ સીધેસીધો ઉત્પાદક પાસેથી ખરીદવામા ંઆવતો હતો અન ેગર્ાહકોને 
પરૂો પાડવામા ંઆવતો હતો.  
 ગર્ાહકોની સરુક્ષા માટેના કાયદા આધિુનક સમય પરૂતા મયાર્િદત ન 
હતા. ઇ.સ.પવૂેર્ ૨૦૦ મા ંખોરાકમા ં ભેળસળે સામે ભારતમા ં કાયદા હતા. 
કેટલીક સદીઓ જુના કાયદાઓ, સામે ભારતમા ં કાયદા હતા કેટલીક 
સદીઓ જૂના કાયદાઓ, અપર્ામાિણક વેપારીઓન ેઆપવાની િશક્ષાઓનો 
ઉ લેખ કરે છે. ગર્ીકો પાસે પણ ખોરાકમા ંભેળસળેની મનાઇ કરતા કાયદા 
હતા. પર્ાચીન ઇિજપ્તમા ંમાસંની હરેફેર તથા સરકારના અ  િનરીક્ષકો ારા 
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તપાસના કાયદા હતા. પર્થમ ગર્ાહક કાયદો ૧૭૮૪ મા ંમે સાચ્યસેુ સમા ં
ઘડવામા ંઆ  યો હતો. પછી ૧૭૯૦મા ંતોલમાપ કાયદો આ યો હતો. િબર્ટન 
મા ં ૧૮૫૨મા ંવેપારી માલ માકર્ અિધિનયમ પસાર કરવામા ંઆ યો હતો. 
સિુવખ્યાત માલ વેચાણ અિધિનયમ ૧૮૯૩ મા ં અમલમા ં આ યો 
ભેળસળેવાળા ખોરાક તથા ખોટા ંતોલમાપ સામેના પર્િતબધંો હજારો વષર્ 
જૂના ં છે, વા ં કે જૂના કરાર, હમરુાભી સિંહતા અન ે ભારતના પર્ાચીન 
કાયદા, યરુોપના ગર્ાહક સરુક્ષા કાનનૂ ૧૫ મી અને ૧૬મી સદીમા ં દેખાવા 
શ  થયા અને ત ે િનવારણના િસ ાતં પર આધાિરત હતા. મોટા ભાગના 
મધ્ય યગુ દરમ્યાન, કેથોિલક ચચાર્ની નૈિતક સખત ટીકા, કામગીરી સધંો 
ારા વયિંવિનયમન અને ઉત્પાદનની ગર્ાહકોની પોતાની જાણકારી તથા 
થાિનક િવકેર્તાઓ ારા કેટલેક અંશે ગર્ાહકોની સરુક્ષા કરવામા ંઆવી હતી. 
ધીમે ધીમે યરુોપના રાજાઓએ વેપાર બિુ ને પર્ોત્સાહન આપવાના પોતાના 
પર્ચારની તરફેણ કરનાર કાનનૂી િસ ાતં ના પિરવતર્નની દેખરેખ રાખી 
બજાર થળનો પર્બળ િનયમ “ખરીદનાર સાવધ રહો” અથવા “ખરીદનાર 
ચેતતા રહો” બની ગયો “ખરીદનાર સાવધાન રહો” િસ ાતંમા ં રહલે 
પરુવઠો અને માગ તથા ગર્ાહકો વતી સરકારના મયાર્િદત હ તક્ષેપ ે૧૯ મી 
સદીના પાછળના દાયકાઓમા ંઝડપથી પિરવતર્ન કયુર્ં. 
 
ગર્ાહક ચળવળનો પર્થમ યગુ:- 

 અમરેીકન જીવનના ઉ ોગીકરણે ઘણા લાભો આપ્યા પરંત ુએમા ં
એની કાળી બાજુ પણ હતી. અમિેરકામા ંગર્ાહક ચળવળમા ંપર્થમ મોજાને 
ખાસ કરીન ેબે પાસાઓંએ યોગદાન આપ્યુ.ં પર્થમ સમ યા િવિવધ બજારો 
મા ં પધાર્ન ુ ંયોગ્ય પર્માણ િસ  કરવાનુ ંહત ુ ંબીજી પધાર્ થાિનક બજાર 
કરતા ંરા ટર્ીય બજારમા ંવચેાઇ રહલે નવી બર્ાન્ડવાળા માલની સલામતી 
અન ે ગણુવ ા હતી જોકે બર્ાન્ડવાળા માલના મોટા ભાગના િનમાર્તાઓ, 
ઉચ્ચગણુવ ા સાથે પોતાના ં નામ જોડવા માટે સવંેદનશીલ ર ા હતા, 
કેટલાકે ગર્ાહક ક યાણની અવગણના કરી, 
 ી અન ે બાળ િમકોની સરુક્ષા માટે ટેિરફ સધુારણા તથા ખબૂ 
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અગત્યની બાબત ગર્ાહકના અિધકારોના રક્ષણ માટે ટર્ ટોની રચના પહલે 
અને લોકમત હતો ૧૮૮૭ મા,ંરેલ માગર્ ઉ ોગ િવિનયમ કરવા વતતંર્ 
િનયમનકારી એજન્સીઓ માટે પવૂર્ િનણર્ય થાિપત કરવા વાિણજય 
આયોગની થાપના કરવામા ંઆવી અન ે ઉત્પાદનોન ે િવિનયિમત કરવા 
૧૮૯૪મા ં ફેડરલ ફેડ કમીશનની થાપના કરવામા ં આવી.૧૮૬૫મા,ંરોગી 
પશઓુ અન ેડુક્કરોની આયાત ગેરકાયદે જાહરે કરવા સધંીય કાયદો પસાર 
કરવામા ંઆ યો. ૧૯૪૮મા ંઅમેિરકામા ંવેચાઇ રહલે બનાવરી દૂિષત, હલકી 
અન ે બગડી ગયલેી રહલે બનાવટી,દૂિષત,હલકી અન ે બગડી ગયેલી 
દવાઓ અંગે કામગીરી કરવા આયાત ઔષધ અિધિનયમ પસાર કરવામા ં
આ યો. 
 શધુ્ધ ખોરાક અને ઔષધ અિધિનયમ તથા માસ તપાસ અિધિનયમ 
પસાર થતા ં૧૯૦૬મા ંભેળસેળ િવરોધી ચળવળ ચરમ સીમાએ પહ ચી આ 
બધા કાયદા, એક યિક્ત ડો.હાવેર્વી .ડબ ય.ુ િવલીના પર્યાસો ન ેલીધે 
અિ તત્વમા ંછે. તેઓ ૧૮૮૩મા ંરસાયણિવ ાનના િષ પર્ભાગના િવભાગના 
વડા બન્યા ં રસાયણિવ ાનીઓના તારણો પર આધાર રાખીને અમેિરકન 
ખોરાક પરુવઠામાનંા જોખમોનો પર્ચાર કરવાનો એમણે પર્યાસ કય . 
૧૯૦૩મા ં એમણે યવુાન વયંસેંવકોનુ ં જૂથ "િવષ ટુકડી" થાપના કરી 
િવલીના પર્યાસોની અનેક નાગિરક જુથો એ ખાસ કરીને મહીલાઓના 
બનલેા જૂથે પિૂતર્ કરી એમાનંી એક રા ટર્ીય ગર્ાહક લીગ હતી અસલમા ં
પસદંગી લક્ષી બિહષ ્કાર દર્ારા ીઓ અને બાળકોની કામ કરવાની િ થિત 
સધુારવા થાપવામા ંઆવી હતી અમિેરકન મેિડકલ એસોિસએશન પણ 
લડતમા ં જોડાયુ ં આમ, અમેિરકામા ં ગર્ાહક સિકર્યતા, યાપક પર્ગિતશીલ 
ચળવળેના ભાગ હતી. 
ગર્ાહક ચળવળનો  બીજો યગુ  
ગર્ાહક ચળવળનો પર્થમ યગુ ૧૯૧૦મા ં પરૂો થયો ત ેઔ ોિગક કર્ાિંતના 
આરંભના તબક્કા દર્ારા ઉત્પ  થયેલ ભારે પિરવતર્નોથી નીપ લુ ંપિરણામ 
હત ુ ં૧૯૨૦ અન ે૧૯૩૦નો સમયગાળો ગર્ાહક ચળવળનો બીજો યગુ છે. અને 
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ઉ ોગીકરણ કર્ાિંતની યાપક અસરના પર્ત્યુ ર તરીકે એને ક પી શકાય તે 
કારખાના ંઅને પિરવહન યવ થાઓની પેલી પાર જાય છે. મની પાસ ે
વપરાશનુ ંખદુનુ ંકે્ષતર્ છે. 
 રાજ્યોની નાણાકીય સહાયથી"ગર્ાહક સશંોધન" કહવેાતા નવા 
સગંઠનની રચના કરવામા ં આવી અન ે એણે ઉત્પાદન ચકાસણી અન ે
માિહતી પર્સાર શ  કય . 
 અમિેરકામા ંગર્ાહક ચળવળના બીજા યગુમા,ંગર્ાહક સઘંોની થાપના 
એક પિરવતર્નની  ધટના બને છે.સાથોસાથ બનેલી બીજી સીમિચહન પ 
ઘટનામા ંસધં સરકારમા ંગર્ાહકનુ ંપર્િતિનિધત્ વ પુ  પાડવાનો પર્યાસ છે કૃિષ 
િવભાગની અંદરની ગર્ાહક કાઉિન્ સલે ગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વ માટે આવી તક 
પરૂી પાડી. બે િવ યધુ્ધોની વચ્ચે,ખોરાક અને ઔષધ યગુમા ંકાયદાઓની 
હારમાળા હતી.સધં ખોરાક અને ઔષધ તથા પર્સાધન અિધિનયમ,૧૩૩૮ને 
થાને ખોરાક અને ઔષધ અિધિનયમ,૧૯૦૬ આ યો, ૧૯૩૮મા ંસઘં વપેાર 
આયોગ અિધિનયમ,૧૯૦૬ આ યો,૧૯૩૮મા ં સઘં વપેાર આયોગ 
અિધિનયમ,૧૯૧૪મા ંમહત્વનો સધુારો કરવામા ંઆ યો અનિુચત પર્થાઓ 
ઉપરાતં,ભર્ામક પર્થાઓને િવિનયિમત કરવા સધંીય વપેાર આયોગને 
સ ાઓ આપવામા ં આવી. છેતરામણી જાહરેખબરો સિહત હાિનકારક 
યવસાય પર્થાઓની િવશાળ ેણી પર સધંીય વેપાર આયોગને હકૂમત 
આપવાની આ અસરો હતી. 
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ગર્ાહક ચળવળનો તર્ીજો યગુ  
 બીજા િવ યધુ્ધ પછીનો યગુ ગર્ાહક ચળવળ સિહત સામાિજક 
િવરોધના કોઇપણ વ પ નો વાગત કરવા તૈયાર ન હતો આમ 
છતા,ં૧૯૪૬ થી ૧૯૫૬ વચ્ચે ગાવાને લીધ ેગર્ાહક ભાવમા ંવધારાઓ નવા ં
અન ેપર્ૌ ોિગકીય જિટલ ઉત્પાદનોમા ંગર્ાહકોન ેમુ કેલ પસદંગી મા ંમકૂી 
દીધા રા ફ નાડર અમિેરકન ગર્ાહક ચળવળનો િનિવર્રોધ નતેા બની ગયો 
એનુ ંનામ લગભગ એનો પયાર્ય બની ગયુ ં 
 સમંલેનમા ંબોલીને ખાતરી કરાવવાની રા ફ નાડરને તક મળી અન ે
પછીથી જનરલ મોટર પર નાડરની જાસસુીની વાત બહાર આવી ત્યાસંધુી 
ઓટો સલામતીનો મદુો નબળો પડી ગયો હતો જોકે નાડરે બતા યુ ં કે 
લાગતો વળગતો એક નાગિરક િવ ના સૌથી મોટા કોપ િરશનોમાનંા એક 
સામે જીત મળેવી શક્યો પર્િતિકર્યાશીલ કાયદાના અભ્યાસ માટે કેન્દર્ 
થાપીને તે પોતાની ગોરીલા કામગીરી તરફ વ યો. કેન્દર્ નાડરના 
છાપામારો માટે રંગમચં િવ તારનુ ં કાયર્ કયુર્ં. એમાયં િવિશ ટ રીત ે
આદશર્વાદી િવધાથીર્ઓ માટે મણે પોતાના ઉનાળા વોિશંગટન ડી.સી.મા ં
ગા યા. છાપામારો સમવાયી એજન્સીઓ પર તટૂી પડતા મકે સામવાયી 
વેપાર આયોગ આંતરાજ્ય વાિણજય આયોગ અને ખોરાક તથા ઔષધ 
વહીવટી તતંર્ તમેનુ ં મીશન આ િનયમનકારી પર્હરીઓ કામ પર કેટલા 
પર્માણ મા ં ઉંધી ગયા છે,અથવા ને િનયિમત કરવાની એમની પાસે 
અપકે્ષા છે.તે િહતોના ં કેટલે અંશ ે ખરાબ સાધન બની ગયા છે. એનો 
દ તાવેજ કરવાનુ ંહત ુ ં િનરાશામાથંી િનશાન તાકતા િવરોધ પક્ષનુ ં ધ્યાન 
ખેંચતા નાડર અન ેએમના સાથીઓ વધ ુમધ્યમ માગીર્ ગર્ાહકવાદીઓ છે, 
ખાસ કરીને સમંેલનના અનેક ગર્ાહકલક્ષી વલણવાળા સભ્યો, ગર્ાહક 
કાયદાના મોટા ભાગની ેણીઓ પસાર કરવામા ંસફળ થયા  
 સમંલેનને પર્મખુ જહોન કેનડેીનો"ગર્ાહક સદેંશ ,સયંકુ્ત રા  ટર્ોમા ં
ગર્ાહક ચળવળ ના ંતર્ીજા યગુ માટેના અનકુળૂ આરંભિબંદુની ગરજ સારે 
છે.ગર્ાહક સરુક્ષાના િવષય અંગે પર્મખુ દર્ારા પર્થમ સદેંશ તા.૧૫ મી 
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૧૯૬૨ના રોજ આપવામા ંઆ યો હતો. એમા ં(૧) સલામતી (૨) માહીતી (૩) 
પધાર્ત્મક ભાવે ઉત્પાદન તથા સેવાઓની િવિવધતામાથંી પસદંગી,અને 

(૪) ગર્ાહક નીિત ધડવામા ંસરકાર દર્ારા ન્યાયી સનુાવણી. 
કન્ઝયમુર ઇન્ટરનેશનલનો ઉદભવ                       
 ગર્ાહક ચળવળે વ પ ધારણ કરવાની સાથ ે ય.ુકે અમિેરકા, 
નેધરલને્ડ, ઓ ટેિલયા ફાન્સ,આઇસલેન્ડ,િ વડન,ન્યઝુીલેન્ડ, ડેનમાકર્ અને 
નોવેર્માનં ુ ંગર્ાહક જુથ ગર્ાહક સધંોના આંતરરા ટર્ી સગંઠન તરીકે ઓળખતો 
નવી "સામાિજક સં થા"ની રચના કરવા એિપર્લ ૧૯૬૦મા ં હગેમા ંમ યુ.ં 
૧૯૯૫મા ં એનુ ં નામ બદલીન ે "કન્ઝયમુસર્ ઇન્ટરનેશનલ"(આઇસી) 
રાખવામા ંઆ યુ.ં 
ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળ  
 ભારતનો ઇિતહાસ  એ પર્કાર છે કે િબર્ટીશ શાસન પવૂર્ જુદા જુદા 
કાળ અને િવિવધ રાજાઓ અન ે રાજવશંોના શાસનમા ંઅપર્માિણક અને 
અન્યાયી વેપારીઓ અને ઉત્પાદકોને િશક્ષા કરવા કાયદાઓ હતા. મન ુઅન ે
ચાણકય ના અથર્શા  ના કાયદ અપર્માિણક વેપારીઓન ે કરવાની 
િશક્ષાઓનો ઉ લેખ કરે છે િબર્ટીશરો ઇગ્લેંડમા ંપાળવામા ંઆવતા કાયદા 
વા કે માલ વેચાણ અિધિનયમ તોલમાપ અિધિનયમ, ભારતમા ંદાખલ 

કયાર્. દિક્ષણ ભારતમા ંનામાિંકત વાતં ય સનેાનીઓ વા કે ી તગંતુરુી 
પર્કાસમ અને ી.સી રાજ્ગોપાલાચારી (રાજાજી) એ વચગાળાની 
યિકતઓથી ગર્ાહકોને બચાવવા કેટલાક સગંિઠત પર્યાસ કયાર્ ટક 
આવ યક ચીજવ તુઓં માટે એમણે ગર્ાહક સહકારી ભડંાર શ  કયાર્.તે 
સામાિજક ચળવળ બની અને ગર્ાહક સહકારી મડંળીઓનો ખ્યાલ દેશના 
જુદા જુદા ભાગોમા ં ફેલાયો મુબંઇમા ં મુબંઇ ગર્ાહક પચંાયત વી ગર્ાહક 
સં થાઓ આવ યક વ તઓુની પર્ાિપ્ત અને પોતાના સભ્યોમા ં િવતરણ 
કરીને ગર્ાહક ક યાણનો આ અિભગમ ચાલ ુરાખી રહી છે.  
 



 - 14 - 

 ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળના ઉદભવ અને િવકાસન ેબી  કર્માકંના 
િવકાસ સાથ ે ધણી સમાનતાઓ છે.માલ અને સેવાઓની ગણુવ ા િવશ ે
ગર્ાહકોન ેમાિહતગાર કરવા તથા િશક્ષણ આપવા અને રોિજંદા વપરાશના 
માલની સાદી ચકાસણી કરવા ભારત ગર્ાહક માગર્દશર્ન મડંળી (મુબંઇ) 
વી સં થાની ૧૯૬૦ મા ંરચના કરવામા ંઆવી આવ યક ચીજવ તુઓંની 

તગંી તથા જાહરે િવતરણ યવ થાની અસતંોષકારક કામગીરીન ેપિરણામે 
ચળવળકારોએ સબંિંધત સ ાિધકારીઓન ે પોતાની ફિરયાદો જ્ણાવવા 
પોતાના શહરેો અને મહો લાઓમા ંગર્ાહક સગંઠનોની રચના કરી.૧૯૭૦-
૧૯૮૦ મા ંરચવામા ંઆવેલી કેટલીક આવી સં થાઓ પર્ાથિમક રીતે ગાવા, 
ખોરાકમા ં ભેળસેળ અને જાહરે િવતરણ યવ થા સાથે સબંિંધત હતી.આ 
સં થાઓએ બજારના થળમા ં વિૈચ્છક તકેદારી જૂથો તરીકે ખબૂ ઉપયોગી 
હતે ુપિરપણૂર્ કય . 
 ૧૯૮૧ થી ૧૯૯૦ સધુીના સમયગાળાને આવરી લેતો િવકાસનો તર્ીજો 
તબક્કો ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળનુ ં િવ તરણ દૃિઢકરણ સિૂચત કરે છે.ખાસ 
કરીને ૧૯૮૬ પછી.ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ ધડાતાનંી સાથ,ેદેશમા ં
નવી સં થાઓની સખં્યામા ંજુવાળ આ યો. 
 આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ કે ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળ પખુ્ત બની 
ગઇ છે.૧૯૬૫મા ં૧૦થી ઓછી સં થાઓથી શ  કરીન,ે૧૯૯૬ સધુીમા,ંસમગર્ 
દેશમા ં૯૦૦ ઉપરાતં ગર્ાહક સં થાઓ આપણી પાસે હતી.િવ મા ંકોઇ પણ 
દેશમા ંગર્ાહક સં થાઓની આ સૌથી મોટી સખં્યા છે. 
યરુોપ અને એિશયામા ંગર્ાહક ચળવળ 

યરુોપ  
 ઇગ્લેંડમા ં ગર્ાહક ચળવળ ખરા ંઅથર્મા ં બીજા િવ યધુ્ધ પછી શ  
થઇ. આ કર્મક વેચાણ,કપર અને વચન ભગં સામે સામાન્ય કાયદાઓ 
ગર્ાહકોનુ ંરક્ષણ કયુર્ં હત ુ ંજ.ય.ુકે.મા ંિબર્ટીશ રા ટર્ીય માનક સં થાઓ, ગર્ાહકો 
ના િહતને જગાડવા ૧૯૨૫મા ં મહત્વની ભિૂમકા ભજવી.ગર્ાહકોન ે િશિક્ષત 
કરવા ધણા ંગર્ાહક સામિયકો તથા ખરીદનારાઓની માગર્દિશર્કાઓ પર્િસધ્ ધ 
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કરવામા ંઆ યા.ંઅિનચ્છનીય તથા ખામીયકુ્ત બનાવટોન ેખુ લી પાડવા 
ગર્ાહક સધંો અિ તત્વમા ંઆ યા.ધીમેધીમે ગર્ાહક સગંઠનોએ બીજા દેશોમા ં
આકાર લેવાનુ ં શ  કયુર્ં.૧૯૬૦ પહલેા,ંયરુોપમા ં તર્ણ મોટા સગંઠનનોની 
રચના થઇ નેધરલેંડમા ં "કન્ઝયમુને રેહન્ટ" બે જીયમમા,ં"યિુનયન બે ગે 
ડેસ કન્ઝયમુરેટસર્" (હવે એસોિસએશન ડેસ કન્ઝયમુરેટસર્) અને ફાન્સમા ં
યિુનયન ફેડરેટ ડીલા કોન્સોમેશન બધાએં, એમણે ચકાસણી કરેલ બનાવટો 
િવશેના અહવેાલ સિહત ગર્ાહકો માટે અને ગર્ાહકો િવશેની માિહતી પર્િસધ્ધ 
કરવાનુ ંશ  કયુર્ં. 
 આવાજ પર્કારની ગર્ાહક જાગિૃત ૧૯૨૬મા ંનધેરલેંડમા ં દેખાઇ ૧૯૪૭ 
અન ે ૧૯૫૭ વચ્ચે,ડેન્માકર્ , જમર્નીના સમવાસી પર્જાસ ાકમા,ં વીઝરલેંડ, 
જાપાન કેન્યા,ફાન્સ,હગેરી, ઇટાલી,કેનડેા અને બે જીયમમા ંગર્ાહક કર્ાિંત હતી 
આ દેશોમા ં અખબારોએ તરફેણમા ં આદેશોમા ં અિભયાન ચલા યુ ં
ગર્ાહકવાદનો ખ્યાલ ઉભો કરવામા ં મહત્વની ભિૂમકા ભજવી આ દેશોમા ં
મિહલા સગંઠનો ગર્ાહક ચળવળનુ ંમખુ્ય બળ રહયુ.ં પોલેન્ડ વતતંર્ ગર્ાહક 
સગંઠનો હોવા અંગે પવૂર્ યરુોપમા ંપર્થમ દેશ હતો. 
 યરુોપમા ંગર્ાહક સરુક્ષા વ પ અમેિરકનના અનભુવ સાથે ન ધપાતર્ 
સમાનતા ધરાવ ે છે.બ  ે ખડંોમા ંઔ ોગીકરણ પામલેા રા ટર્ોએ યાપક 
બર્ાન્ડ નામ જાહરેાત ઉત્પ  કરી અન ેએમણે પેકેજ કરવાની અને ખોરાક 
તથા ઔષધની શધુ્ધતા સિુનિ ત કરવાની અનકે એવી જ સમ  યાઓનો 
સામનો કય  બર્ાન્ ડનામ દર્ારા બનાવટની ચકાસણીના પિરણામો સાથ ે
ગર્ાહકને સહાય કરવાનો ખ્ યાલ,બીજા િવ  વયધુ્ ધ પછી એટલાિંટક પાર કરી 
ગયો ગેર્૧ િબર્ટનથી શ આત કરતા ં નેધરલેન્ ડ અન ે બે  જીયમ ત ે પછી 
 કેિન્ ડનિેવયન દેશો,ઓિ  ટર્યા, ૫િ  ચમ જમર્ની તથા ફાન્ સ અને ૫છી 
ઓ  ટેર્િલયા,જાપાન અને ઇઝરાયલે સધુી ફેલાયો. 
 સયંકુત રાજયો, કેનેડા અન ેઓ  ટેર્િલયામા ં િબન-સરકારી ગર્ાહક જૂથો 
છે અને યરુો૫ના લગભગ તમામ દેશોમા ં પાયાની સામાિજક ચળવળ 
તરીકે ગર્ાહકવાદ અિ  તત્ વ ધરાવ ેછે.ત્ યારે ગર્ાહક પર્િતિનિધત્ વ, સારી એવી 
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સરકારી સહાય ધરાવ ે છે. િ  વડન,નોવેર્,ડેનમાકર્ અન ે િફન્ લેડમા ં જણાતા 
ગર્ાહક લોકપાલ,કદાચ ફિરયાદોના િનરાકરણમા ં ઉચ્ ચ  તરીય સરકારી 
સં  થાકીયકરણના અત્ યતં સુ  પ  ટ દર્  ટાતંો છે તે સામાન્ ય રીતે સરકારી 
અિધકારી હોય છે. િબર્ટનમા,ંરા  ટર્ીય કાઉિન્ સલ પોતાની િ  થિતના દબાવ 
માટે પર્ચાર અન ેસશંોધનના સયંોજનનો ઉપયોગ કરીને રા  ટર્ીય સરકારની 
અંદર ગર્ાહકના વકીલ તરીકેની કામગીરી કરે છે. નેધરલને્ ડમા ં ખાનગી 
ગર્ાહક સગંઠનો સાથે સરકાર પરામશર્ કરે અથવા રા  ટર્ીય કે આંતરરા  ટર્ીય 
સિમિતઓમા ંભાગ લેવા એમને જણાવવામા ંઆવે ત્ યારે એમને વળતર 
આપવામા ં આવે છે. કેટલાકં ગર્ાહક અન ે સમદુાય જૂથોની પર્વિૃત્ તઓ 
સકંિલત કરવા માટે ગર્ાહક સગંઠનોનુ ંઓ  ટેર્િલયન ફેડરેશન ઉભુ ંકરવા માટે 
ઓ  ટેર્િલયાની સરકારે મદદ કરી હતી. એના અંગભતૂ ભાગોના ંસગંઠનોના 
દિ  ટકોણ રજૂ કરવા ઉપરાતં ગર્ાહક સગંઠનોનુ ં ઓ  ટેર્િલયન ફેડરેશન 
ગર્ાહકોની બાબતોની કામગીરી કરતા સરકારી અન ે ખાનગી સગંઠનોમા ં
િનમણ ૂકં મેળવનારા માટે  તર્ોત તરીકે કાયર્ કરે છે.(ગર્ાહક નીિત િવશે 
સિમિત ૧૯૮૩) 
એિશયા 
 એિશયામા ંગર્ાહક ઉત્ પાદકોની કામગીરીની આગેવાની જાપાનને ફાળે 
જાય છે. જાપાન ગર્ાહક મડંળ જાપાન ગિૃહણી મડંળ તથા જાપાન ગર્ાહક 
સઘં વચ્ ચે સ ્૫ધાર્ હતી કોિરયા િટિલપાઇન્ સ મલેિશયા અન ેભારતમા ંઅનકે 
પર્ારંિભક ચળવળોની રચના કરવામા ંઆવી હતી. 
 અમરેીકાથી જુદી રીત ે જાપાનમાથંી ગર્ાહક ચળવળે મિહલાઓની 
આગેવાની હઠેળ પોતાની આરંિભક પર્ગિત કરી વળી, અમિેરકામા ં
નેતાઓની ગર્ાહક અંગે િચંતા ઓટોમોબાઇલની સલામતી અંગે હતી 
જાપાનમા ંતે રોિજંદા જીવનની પાયાની સમ  યાઓ અંગે હતી. 
 ૧૯૪૫મા ંયધુ્ ધના અંત પછી તરત જાપાનમા ંગિૃહણીઓની કનસાઇ 
લીગની રચના કરવામા ં આવી હલકા પર્કારની દીવાસળીઓ સામે 
ટોિકયોમા ં િવરોધ રેલીના પર્સગેં ૧૯૪૮મા ંઆને વધ ુ સગંિઠત કરવામા ં
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આવી લીગના કાયાર્લય ે દૈિનક વપરાશની વ  તઓુની ચકાસણી કરી અન ે
ઉતરતી કક્ષાના અને ખામીયકુત માલને ખુ  લો પાડયો વ ્હલે અને ઘોડાના 
માસંન ે બદલે ડબ્ બામા ં ભરેલ ગોમાસં માલમૂ પડય ુ કે ખોટા લેબલ 
લગાડવાનો તથા ખોટી વધ ુિકંમત રોકવાનો કાયદો ફેર ટેર્ડ કમીશને ઘડયો 
હતા પરંત ુલીગ પાસે સગંઠનાત્ મક પાયાનો અભાવ હતો અને ચળવળ 
કંઇક નબળી હતી ૧૯૫૬મા ંગર્ાહક ચળવળન ેપુ ષોએ સમથર્ન આપ્ ય ુઅને 
૧૯૬૧મા ંજાપાન ગર્ાહક મડંળ અિ  તત્ વમા ંઆ  યુ ંહજી ૫ણ જાપાનની ગર્ાહક 
ચળવળે,માતર્  તર્ીઓની જ નેતાગીરીથી,મખુ્ યત્ વે  તર્ીઓની દોરવણીથી, 
મિહલાઓના પર્યાસો દર્ારા મોટી પર્ગિત કરવાની હતી. ૧૯૬૪મા ંતે એક 
 વૈિચ્ છક અન ે િવકેિન્ દર્કૃત  થાિનક "આજીિવકા શાળા ચળવળ" કે ૫હલેાની 
મ કેિન્ દર્ય પર્વિૃત ન હતી એનુ ંઉદઘાટન કરવામા ંઆ  યુ ંદરેક પર્ારંિભક 

શાળામા ં૫૦ થી ૧૦૦ ગિૃહણીઓના જૂથ,બેઠકો અન ેસમ  યાઓની ચચાર્ 
કરવા તથા ઉત્ પાદકો, અિધકારીઓ અને િવદર્ાનોને આમતર્ણં આ૫વા " 
આજીિવકા શાળાઓ" ની રચના કરી આન ેગર્ાહક ચળવળ અંગે જાગતૃતા 
ઉભી કરી અને ગર્ાહકોની બાબતોના કાયાર્લય  થા૫વા  થાિનક સરકારોને 
રજૂઆત કરી. 
 જાપાનમા ંગર્ાહક ચળવળની યગુપર્વતર્ક ઘટના,બેવડા ભાવની પર્થા 
સામે તથા રંગીન ટેિલિવઝનના બિહ  કાર સામે આંદોલનની હતી. આ 
સપ્ ટેમ્ બર ૧૯૭૦મા ં હત ુ ભાવ ૫ર ફટેકા ૫ડયો એમા ં આ આંદોલનની 
સફળતા જોવા મળી આ " આજીિવકા શાળાઓ" તથા શધુ્ ધ ગર્ાહક ગણાતી 
મિહલાઓ તથા દૈિનક જીવનની શધુ્ ધ આવ  યકતાઓ માટેની એમની 
ચળવળન ેકારણે હત ુ.ં ૫રંત ુપુ ષોનો સહયોગ આવ  યક બનાવત ુ ંયોગ્ ય 
સગંઠન તત્ કાલ ઉભુ ં કરવામા ંઅનભુવ અને જાગિૃતના અભાવે અડચણ 
ઉભી કરી ચળવળના પર્સાર માટે એન ેઆવ  યક ગણવામા ંઆ  યુ.ં 
 આ , ગર્ાહક ચળવળ દેશમા ં સિકર્ય છે. સરકારે આપલે ઉત્ તજેન 
અને ગર્ાહક  વિૈચ્ છક સગંઠનોની ભાગીદારોએ ચળવળને જીવતં બનાવી છે. 
એકમ-ર 
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ગર્ાહક સરુક્ષા માટેના કાયદાઓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ર) ગર્ાહક સરુક્ષા માટે સામાન્ ય કાયદાઓ 

 ગર્ાહક સરુક્ષા માટે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ િસવાય િવિવધ 
કાયદાઓ હઠેળ ઘણી જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવી છે. 
 આ અંગે કેટલાક મહત્ વના કાયદા નીચે મજુબ છે. 
 ભારતીય ફોજદારી કાયદો,૧૮૬૦ 

 ભારતીય કરારનો કાયદો,૧૮૭૨ 
 ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતા હઠેળ ગર્ાહકોની સરુક્ષાનો કાયદો,૧૯૦૮ 

 અિત  યાજથી અપાયલે ઉધાર અિધિનયમ,૧૯૧૮ 

 માલ વચેાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ 

 કૃિષ ઉત્ પાદન ( ેણીકરણ અને બજાર-  યવ  થા) અિધિનયમ,૧૯૩૭ 

 ઔષધ અન ેસૌધ્ યર્પર્સાધન અિધિનયમ,૧૯૪૦ 

 ઔષધ અન ે જાદુઇ ઇલાજ (વાધંાજનક જાહરે ખબર) 
અિધિનયમ,૧૯૫૪ 

 ખોરાકમા ંભેળસેળ િનવારણ અિધિનયમ,૧૯૫૪ 

 આવ  યક ચીજવ  ત ુઅિધિનયમ,૧૯૫૫ 

 નાગિરક હક સરંક્ષણ અિધિનયમ,૧૯૫૫ 

 વેપાર અને વચેાણ માલમાકર્ અિધિનયમ,૧૯૫૮ 

 િનકાસ (ગણુવત્ તા િનયતંર્ણ અને તપાસ) અિધિનયમ,૧૯૬૩ 
 ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા અિધિનયમ,૧૯૬૮ 

 ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતા ૧૯૭૩ હઠેળ ગર્ાહક સરુક્ષા કાયદો 
 પાણી (પર્દૂષણ િનવારણ અન ેિનયતંર્ણ) અિધિનયમ,૧૯૭૮ 
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 તોલમા૫ ધોરણ અિધિનયમ,૧૯૭૬ 

 કાળાબજાર િનવારણ અને આવ  યક ચીજવ  તનુા પરુવઠાની 
જાળવણી અિધિનયમ,૧૯૮૦ 

 હવા (પર્દૂષણ િનવારણ અન ેિનયતંર્ણ) અિધિનયમ,૧૯૮૧ 
 ભારતીય માનક બ્ યરુો અિધિનયમ,૧૯૮૬ 

 ૫યાર્વરણ (સરુક્ષા) અિધિનયમ,૧૯૮૬ 

 બેંિકગ િવિનયમન અિધિનયમ,૧૯૪૯ 

  યાજ અિધિનયમ,૧૯૧૮ 

 વટાવખત અિધિનયમ,૧૮૮૧ 
 ભારત યિુનટ ટર્  ટ અિધિનયમ,૧૯૬૩ 
 રેલવ ેઅિધિનયમ,૧૯૮૫ 

 રેલવ ેઅક  માત (વળતર) િનયમો, ૧૯૯૦ 

 રેલવ ેહક-દાવા િટર્બ્ યનુલ અિધિનયમ,૧૯૮૭ 

 વેપારી વહાણવટા અિધિનયમ, ૧૯૮૮ 

 મોટર વાહન અિધિનયમ,૧૯૮૮ 

 વીમા અિધિનયમ,૧૯૩૮ 

 જીવન વીમા અિધિનયમ,૧૯૬૩ 

 જાહરે જવાબદારી વીમા અિધિનયમ,૧૯૯૧ 
 વીજળી (પરુવઠા) અિધિનયમ,૧૯૪૮ 

 કોપીરાઇટ અિધિનયમ,૧૯૫૭ 

 પટેન્ ટ અિધિનયમ,૧૯૭૦ 

 વેપાર અને વચેાણ માલ માકર્ અિધિનયમ,૧૯૭૫ 

 ભારતીય મેિડકલ સને્ ટર્લ કાઉિન્ સલ અિધિનયમ,૧૯૭૦ 

 હોમીયોથી કેિન્ દર્ય કાઉિન્ સલ અિધિનયમ,૧૯૭૩ 

 ફામર્સી અિધિનયમ,૧૯૪૮ 

 ડેન્ ટી  ટ અિધિનયમ,૧૯૪૮ 

ભારતીય માનક બ્ યરુો અિધિનયમ,૧૯૮૬ 
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 માનકીકરણની 
પર્વિૃત્ તઓના સસુવંાદી િવકાસ 
માટે,માલના માિકર્ગ અને 
ગણુવત્ તા પર્માણ માટે, સસંદે 
ભારતીય માનક બ્ યરુો 
અિધિનયમ,૧૯૦૬ ધડયો હતો. 
અિધિનયમની કલમ-૧૦, 

અિધિનયમ હઠેળ સમાિવ  ટ બ્ યરુોના કાયર્ િનયત કરે છે. એમા ં એવી 
જોગવાઇ છે કે બ્ યરુો, અિધિનયમ ધ્ વારા અથવા આ અિધિનયમ હઠેળ 
આ૫વામા ં આવેલ સત્ તાઓ અન ે ફરજો બજાવશે ખાસ કરીન ે આવી 
સત્ તામા ંનીચેની સત્ તાનો સમાવેશ થાય છે. 
(ક) િનયત કરવામા ંઆવ ે તે પર્માણેની રીતે કોઇ વ  ત ુ કે પર્િકર્યાના 
સબંધંમા ં ભારતીય માનકની  થા૫ના કરવાની પર્િસધ્ ધ કરવાની અન ે
ઉત્ તેજન આ૫વાની. 
(ખ) િનયત કરવામા ંઆવે તે રીતે ભારતમા ં કે ગમે ત્ યા ં કોઇ વ  ત ુ કે 
પર્િકર્યાના સબંધમા ં કોઇ અન્ ય સં  થાએ  થાિપત કરેલા કોઇ ધોરણન ે
ભારતીય માનક તરીકે માન્ ય કરવાની. 
(ગ) ભારતીય માનક પર્માણન માકર્ કહવેાતો માનક મારકેટ િનિદર્  ટ કરશે 
તે એવી િડઝાઇનનો હશે અને અમકુ ભારતીય માનક દશાર્વવા િનયત 
કરવામા ંઆવલે િવગતોનો સમાવેશ કરવાની. 
(ઘ) ના સબંધમા ંમાનક મારકાનો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆ  યો હોય તે 
કોઇ વ  ત ુકે પર્િકર્યા, ભારતીય માનકને અનુ ૫ છે કે કેમ અથવા કોઇ વ  ત ુ
અથવા પર્િકર્યાના સબંધંમા ં૫રવાના સાથે કે િવના માનક મારકાનો યોગ્ ય 
રીતે ઉ૫યોગ કરવામા ંઆ  યો છે કે કેમ. 
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(ચ) માનકીકરણ અને ગણુવત્ તા િનયતંર્ણના હતે ુ માટે અને િનયત 
કરવામા ં આવ ે તે બધા હતેઓુ માટે પર્યોગશાળાઓ  થા૫વાની 
િનભાવવાની અને માન્ ય કરવાની. 
(છ) ગર્ાહકો અને ઉત્ પાદકોના િહતમા ં ભારતીય માનક ઘડવા માટે 
સશંોધન હાથ ધરવાની. 
(જ) કોઇ૫ણ વ  ત ુકે પર્િકયાના માનકીકરણમા ંઅથવા કોઇ વ  ત ુઅથવા 
પર્િકયાના સધુારણામા ંરોકાયેલ ભારતની અંદરની કે બહારની કોઇ સં  થાને 
માન્ ય કરવાની. 
(ઝ) વ  તઓુની અથવા પર્િકયા ૫ર ઉત્ પાદકો અને ગર્ાહકોને સેવાઓ પરૂી 
પાડવાની. 
(ટ) તપાસ ચકાસણી અને િનયત કરવામા ંઆવે તેવા અન્ ય હતે ુમાટે 
ભારત કે ભારત બહાર એજન્ ટો નીમવાની. 
(ઠ) ના સબધંમા ંમાનક માક  વ૫રાયો હોય અથવા આ અિધિનયમ કે 
અન્ ય કોઇ કાયદા હઠેળ ભારતીય માનકને અનકુુળ થવાનુ ંફરિજયાત હોય, 
િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તવેા સમયે અને  થળે આવી વ  ત ુભારત 
બહારના  થળેથી ભારતમા ંલાવવામા ંઆવલે હોય કે લાવવાનો ઇરાદો 
હોય એને ધ્ યાનમા ંલીધા િવના કોઇ વ  ત ુકે પર્િકયાની તપાસ કરવાની. 
(ડ) કોઇ િનમાર્તા અથવા એસોિસએશન મારકાની પર્વિૃત્ તઓનુ ંસકંલન 
કરવાની,એમા ંએવી જોગવાઇ છે કે કોઇ વ  ત ુકે પર્િકયાના સબંધમા ંઅથવા 
કોઇ નામમા ં કે પટેન્ ટમા ંઅથવા કોઇ ટેર્ડમાકર્મા ં ઉ૫યોગ અથવા માનક 
મારકાની િડઝાઇનમા ં અન ે એના આભાસી અનકુરણમા ં કોઇ  યિકત 
ઉ૫યોગ કરી શકશે નિહ, િસવાય કે આવી વ  ત ુ કે પર્િકયા ભારતીય 
માનકન ેઅનુ ૫ હોય. 
 અિધિનયમની કલમ-૧૧,માનક મારકાના અયોગ્ ય ઉ૫યોગની મનાઇ 
કરે છે. કે લાઇસન્ સ હઠેળ હોય તે િસવાય કોઇ૫ણ  યિકત,કોઇ વ  ત ુ કે 
પર્િકયાના સબંધમા ં અથવા કોઇ નામમા ં કે પટેન્ ટમા ં અથવા કોઇ ટેર્ડ 
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માકર્મા ં અથવા માનક મારકાની િડઝાઇનમા ં અન ે એના આભાસી 
અનકુરણમા ંઉ૫યોગ કરી શકશ ેનહી એવી જોગવાઇ કરે છે. 
 કલમ-૧૪ જોગવાઇ કરે છે કે બ્ યરુો સાથ ે૫રામશર્ કયાર્ ૫છી કેન્ દર્ 
સરકારનો એવો અિભપર્ાય હોય કે લોકોના િહતમા ંએમ કરવ ુજ રી અને 
પર્સગંોિચત છે તો હુકમથી તે સત્ તાવાર રાજયમા ં નીચે મજુબ પર્િસધ્ ધ 
કરશે. 
(ક) ભારતીય માનક સાથે અનુ ૫ થાય તેવા કોઇ અનિુચત ઉધોગની 
વ  ત ુકે પર્િકયાને િનિદર્  ટ કરશે અને 
(ખ) આવી વ  ત ુ કે પર્િકયા ૫ર લાઇસન્ સ હઠેળ માનક મારકાની સચૂના 
આ૫શ.ે 
 "અનિુચત ઉધોગો" એ શબ્ દ પર્યોગેન,ઉધોગ િવકાસ અન ેિવિનયમન 
અિધિનયમ,૧૯૫૧મા ંઆ૫વામા ંઆવેલો અથર્ રહશે.ે 
 કલમ ૩૩મા,ંમાનક મારકાના અયોગ્ ય ઉ૫યોગની િશક્ષાની જોગવાઇ 
છે. અિધિનયમ હઠેળના ગનુાની ફિરયાદ, સરકાર કે બ્ યરૂોની સત્ તાિધકૃિત 
અથવા કેન્ દર્ કે રાજય સરકાર દર્ારા આ અંગે નીમવામા ં આવેલ કોઇ 
અિધકારીને કરી શકશે આમ, અદાલતો દર્ારા ગનુાની િવચારણાના અિધકાર 
માટે ફિરયાદ કરવા માન્ ય ગર્ાહક એસોસીએશનનોન ે હ  તકે્ષ૫ કરવાનો 
અિધકાર છે. 
ખોરાકમા ંભેળસેળ અટકાવવા બાબતનો અિધિનયમ,૧૯૫૪ 

 
 
 ખાધ૫દાથ ની ભેળસળે 
અટકાવવા અને ખાધ વ  તઓુ 
સાથે સકંળાયેલ િવિવધ 
પર્કારની હીન પર્વિૃત્ તઓ ૫ર 
અંકુશ મકુવા સવર્ગર્ાહી 
કાયદાની જોગવાઇ કરવા 

સસંદે ખોરાકમા ંભેળસેળ અટકાવવા બાબતનો અિધિનયમ,૧૯૫૪ ૫સાર 
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કય  હતો આ કાયદા પવૂેર્ ખોરાકમા ં ભેળસેળ અટકાવવા માટે જુદા જુદા 
રાજયો પાસે પોતાના કાયદા હતા. આ કાયદા પરુતા ન હોઇ સસંદે 
"ખાધ૫દાથર્ અને અન્ ય માલ અિધિનયમ" ૫સાર કય  કાયદાની કામગીરી 
માટે કાયદામા ંકેટલાક ૫િરવતર્ન થયા છે અન ેકાયદાનો ભગં કરનાર માટે 
કડક િશક્ષાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.તે ખોરાકના ધોરણો માટે કેિન્ દર્ય 
સિમિત તથા કેિન્ દર્ય ખોરાક પર્માણે િશક્ષાની ૫ણ જોગવાઇ કરે છે. કેટલીક 
ખાધ ચીજોની આયાત ૫ર પર્િતબધં મકુવામા ંઆ  યો છે અને આયાત થઇ 
રહલે પર્િતબિંધત ખાધવ  ત ુ જપ્ ત કરવા માટે સીમાશુ  ક અિધકારીઓને 
સત્ તા આ૫વામા ં આવી છે. કેટલીક ખાધવ  તઓુના ઉત્ પાદનની મનાઇ 
કરવામા ંઆવી છે. ભેળસેળ થયેલ ખોરાકનુ ંપથૃ્ થકરણ જાહરે પથૃ્ થકરણ 
દર્ારા કરવામા ંઆવે છે. અન ેકાયદાનો અમલ કરવા માટે ખાધ િનરીક્ષકોની 
િનમણ ૂકં કરવામા ંઆવી છે. ખાધ વ  તઓુ ઉત્ પાદન કરનારાઓ,િવતરણ 
કરનારાઓ અને વેપારીઓએ ખોરાકની સારી ગણુવત્ તા અને ખોરાકમાનંી 
વ  તઓુની વોરંટી આ૫વી જ રી છે. મળૂમા ં ની પાસેથી ખોરાકી વ  તઓુ 
ખરીદવામા ંઆવી હોય તે  યિકતનુ ંનામ વેચાણ કરનાર જાહરે કરવ ુપડ ે
છે. ખોરાક ઝેરી થઇ જવાના બનાવોની જાણ દાકતરે રાજય સરકારે 
અિધકૃત કરેલ અિધકારીન ે કરવાની હોય છે. કાયદાના ભગં માટે કડક 
િશક્ષાઓની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. દોિષત માલમુ ૫ડે એને િશક્ષા 
કરવા, એમની િમલકત જપ્ ત કરવા અને વધ ુ િશક્ષા કરવા અદાલતોને 
સત્ તા આ૫વામા ંઆવી છે. અિધિનયમની જોગવાઇઓ લાગ ુપાડી શકાય 
તે માટે ખોરાકમા ં ભેળસળે અટકાવવા બાબતના િનયમો ૫ણ ઘડવામા ં
આ  યા છે. આ િનયમો,ખોરાકની ગણુવત્ તાનુ ંધોરણ, જાહરે પથૃ્ થકરણની 
ફરજો તથા ખાધ િનરીક્ષકોની ફરજો,સમે્ પલ સીલ કરવાની અન ે રવાના 
કરવાની કાયર્રીિત ખોરાકમા ં રંગીન સામગર્ીનો ઉ૫યોગ, ખોરાકનુ ંપિેકંગ 
અને લેબલ લગાડવાનુ,ં વેચાણ લાઇસન્ સોનુ ં િવિનયમન ૫િરક્ષકોનો 
ઉ૫યોગ, ઝેરી ધાત ુપર્દૂષકોની મનાઇ, લોટ કરનાર એજન્ સીઓ જીવાત 
નાશકો અને જતંનુાશકો ખોરાકનુ ંિકરણન વગેરે િવશે િવગતો આપે છે. 



 - 24 - 

મહત્ વના શબ્ દો અને વાકયાશંોની  યાખ્ યા 
 ખોરાકમા ં ભેળસળે અટકાવવા બાબતનો અિધિનયમ,૧૯૫૪ સમગર્ 
ભારતને લાગ ુ૫ડે છે. અને તા. ૧ લી જુન ૧૯૫૫ થી અમલમા ંઆ  યો છે. 
અિધિનયમમા ં  યાખ્ યા કરેલા નીચેના શબ્ દોથી ૫િરિચત થવ ુજ રી છે. 
ખોરાક એટલે ઔષધ અન ેપાણી િસવાય માનવ ઉ૫યોગ માટે ખોરાક અને 
પેટા તરીકે વ૫રાયેલ કોઇ૫ણ વ  ત ુઅને એના નીચેનાનો સમાવેશ થાય 
છે. 
ક) ઔષધ અન ેપાણી િસવાય,બનાવટમા ંદાખલ થાય અથવા ઉ૫યોગ 
કરવામા ંઆવતી હોય એવી કોઇ વ  ત.ુ 
ખ) સુગંધ આ૫નાર કોઇ બાબત કે મસાલા, અને 
ગ) આ અિધિનયમના હતે ુઅંગ,ે  થાિનક િવ  તાર તરીકે હોવા બાબત,કેન્ દર્ 
સરકાર, સત્ તાવાર રાજયપતર્મા,ંજાહરેનામા દર્ારા એના ઉ૫યોગ પર્કાર 
૫દાથર્ અથવા ગણુવત્ તાને ધ્ યાનમા ંલઇન ેજાહરે કરે ત ેકોઇ વસ ્ત.ુ 
ખોરાક (આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારી એટલે તબીબી અને આરોગ્ ય સેવા 
 િનયામક અથવા રાજયમા ંઆરોગ્ યના વહીવટનો હવાલો ધરાવતા 
મખુ ્ ય અિધકારીઓ,જાહરેનામામા ં િનિદર્  ટ કયાર્ પર્માણેના એવા  થાિનક 
િવ  તારોની બાબતમા ંઆ અિધિનયમ હઠેળ ખોરાક (આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારી 
તરીકેની સત્ તાઓ અન ેફરજો બજાવવા માટે, સરકારી રાજયપતર્મા ં કેન્ દર્ 
સરકાર અથવા રાજય સરકારે સત્ તા આપલેા કોઇ૫ણ અિધકારીનો સમાવશે 
થાય છે. 
 થાિનક િવ  તાર એટલે આ અિધિનયમના હતે ુમાટે  થાિનક િવ  તાર થવા 
માટે, સત્ તાવાર રાજપતર્મા ં કેન્ દર્ સરકાર કે રાજય સરકાર દર્ારા શહરેી કે 
ગર્ામીણ િવ  તાર તરીકે જાહરે કરેલ કોઇ૫ણ િવ  તાર. 
 થાિનક સત્ તાતતંર્ એટલ ે 
૧) એવા  થાિનક િવ  તારની બાબતમા ંકે   
ક) નગરપાિલકા, નગરપાિલકા બોડર્ અન ેનગર િનગમ 
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ખ) કેન્ ટોનમને્ ટ,કોન્ ટોમને્ ટ સત્ તાતતંર્ 
ગ) િનિદર્  ટ િવ  તાર, િનિદર્  ટ િવ  તાર સિમિત 
ર) કોઇ અન્ ય  થાિનક િવ  તાર, આ અિધિનયમ હઠેળ કેન્ દર્ સરકાર 
અથવા રાજય સરકાર દર્ારા િનયત કરવામા ંઆવે તવે ુસત્ તાતતંર્. 
 થાિનક (આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારી 

  થાિનક િવ  તારના સબંધમા ંએનો અથર્ િનિદર્  ટ કરવામા ંઆવ ેતેવા 
િવ  તારમા,ં એવા હોદા સાથે આરોગ્ ય વહીવટના હવાલામા ંરહતેા સત્ તાવાર 
રાજયપતર્મા ં જાહરેનામા દર્ારા કેન્ દર્ સરકાર કે રાજય સરકારે નીમેલા 
અિધકારી 
"ઉત્ પાદન"મા ંખાધ વ  તનુે પાસિંગક કે આનષુાિંગક પર્િકર્યાનો સમાવેશ 
થાય છે. 
"ખોટી બર્ાન્ ડ આપલે" ખાધવ  ત ુનીચેની બાબતોમા ંખોટી બર્ાન્ ડ આપેલ 
ગણવામા ંઆવશે  
(ક)  નામે વચેાઇ હોય તેવી અન્ ય ખાધવ  તનુુ ં તે અનકુરણ હોય 
અથવા એની અવજેી અથવા ભળતી રીત ેછેતરાવાનો સભંવ હોય અન ેએન ે
એનુ ંસાચ ુ  લક્ષણ દશાર્વે તે રીતે સ ્ ૫  ટ અને દેખી શકાય એવ ુ લેબલ 
લગાડવામા ંઆ  યુ ંન હોય તો. 
(ખ) કોઇ  થળ કે દેશનુ ંઉત્ પાદન હોવાનુ ંખોટી રીત ેજણાવવામા ંઆ  ય ુ
હોય તો. 
(ગ) બીજી ખાધવ  તનુા નામે તે વચેવામા ંઆવેલ હોય તો. 
(ઘ) એના ૫ર એવી રીતે રંગ લગાડવામા ંઆવેલ હોય,સવુાિસત કરાયલે 
હોય અથવા ૫ડ ચઢાવલે હોય, ભકૂો કરવામા ંઆવેલ હોય, અથવા પોલીશ 
કરવામા ંઆવલે હોય ત ેનકુશાન પામેલ હોય, સતંાડવામા ંઆવેલ અથવા 
તે ખરેખર હોય એના કરતા વ  તનુ ેવધ ુસારી દેખાય એવી બનાવવામા ં
આવી હોય અથવા વધ ુમ ૂ  યની બનાવવામા ંઆવી હોય તો. 
(ચ) એના લેબલ ૫ર અથવા અન્ યથા જુઠા દાવા કરવામા ંઆ  યા હોય 
તો. 
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(છ) િનમાર્તા કે ઉત્ પાદકના કહવેાથી ને સીલ કરવામા ંઅથવા તૈયાર 
કરવામા ંઆવી હોય તેવા પેકેજમા ંતે વેચવામા ંઆવે ત્ યારે અને ના પર 
એનુ ં નામ અને સરનામ ુ હોય દરેક પકેેજની અંદરની વ  તઓુને આ 
અિધિનયમ હઠેળ િનયત કરેલ પિરવતર્નશીલતાની મયાર્દાની અંદર એની 
બહારની બાજુએ દેખાય તે રીતે તથા સાચી રીતે જણાવવામા ંઆવેલ ન 
હોય તો. 
(જ) મા ંતે રહલે છે તે પેકેજની અંદર અથવા પકેેજ પરના લેબલમા ં
એમા ંરહલે તત્ વો કે ૫દાથેર્ અંગે કોઇ કથન િડઝાઇન કે યિુકત હોય  ખાસ 
સામગર્ીમા ં જૂઠા હોય અથવા ગેરમાગેર્ દોરતા હોય અથવા પકેેજ એમાની 
વ  તઓુની બાબતમા ંઅન્ યથા ભર્ામક હોય તો. 
(ઝ) મા ંતે રહલે છે તે પકેેજ અથવા પેકેજ ૫રના લેબલ ૫ર વ  તનુા 
િનમાર્તા કે ઉત્ પાદક તરીકે બનાવટી  યિકત કે કંપનીનુ ંનામ હોય તો. 
(ટ) આવા ઉ૫યોગો માટે એના મ ૂ  ય અંગે એના ખરીદનારને પરુતી રીતે 
જાણ કરવા માટે એના િવટામીન ખિનજ કે અન્ ય આહાર ગણુો સબધંી 
િનયત કરવામા ંઆવ ેતેવી માિહતી એના લેબલ ૫ર હોય ત ે િસવાય તે 
હોવાનુ ં અિભપર્િેરત હોય અથવા ખાસ આહાર િવષયક ઉ૫યોગો માટે 
હોવાનુ ંત ેઅિભપર્િેરત હોય અથવા તેવ ુદશાર્વત ુહો તો 
(ઠ) તેમા ં કૃિતર્મ સવુાસ,કૃિતર્મ રંગ અથવા રસાયણ પિરરક્ષક હોય અને 
આ હકીકત જણાવતા જાહરેાત કરતા લેબલ િવના હોય અથવા આ 
અિધિનયમ કે ત ેહઠેળ બનાવ.ેલા િનયમોની જ િરયાતના ઉ  લઘનમા ંહોય 
તો. 
(ડ) આ અિધિનયમ અથવા ત ે હઠેળ બનાવલેા િનયમોની જ િરયાતો 
અનસુાર એના ૫ર લેબલ લગાડવામા ંઆવલે ન હોય તો 
"પેકેજ" એટલે મા ંખાધવ  ત ુમકુવામા ં કે પકે કરવામા ંઆવલે હોય ત ે
પેટી,બાટલી, કા  કેટ,ડબો,બેરલ,કેસપાતર્ કોથળો,થેલી,રેપર અથવા બીજી 
વ  ત ુ
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"પર્ાથિમક ખોરાક" એટલે કોઇ ખાધવ  ત ુએના કુદરતી  વ પમા ં કૃિષ કે 
બાગાયતનુ ંઉત્ પાદન હોય. 
ભેળસળે કરેલ ખાધવ  ત ુભેળસેળ કરેલી ગણવામા ંઆવશે   
(ક) વેચનારે વેચેલી વ  ત ુ ખરીદનારે માગેલ પર્કાર,પદાથર્ અથવા 
ગણુવત્ તાની ન હોય અને એની પવૂર્ધારણાએ અથવા તે અિભપેર્ત હોય 
અથવા ત ે હોવાનુ ં દશાર્વવામા ંઆવલે હોય એવા પર્કાર,પદાથર્ અથવા 
ગણુવત્ તાની ન હોય તો. 
(ખ) એમાની વ  તમુા ંબીજો કોઇ પદાથર્ હોય  અસરકરતો હોય અથવા 
વ  ત ુ૫ર એવી પર્િકર્યા કરવામા ંઆવી હોય કે  એના પર્કાર,પદાથર્ અને 
ગણુવત્ તાન ેહાિનકારક અસર કરે તો. 
(ગ) વ  ત ુમાટે સપંણૂર્ અથવા અંશતઃ કોઇ હલકો અથવા સ  તો પદાથર્ 
મકુવામા ંઆ  યો હોય  એના પર્કાર પદાથર્ અથવા ગણુવતાન ેહાિનકારક 
રીતે અસર કરે તો. 
(ઘ) વ  તનુા કોઇભાગ સપંણૂર્ રીત ેઅથવા અંશતઃ કાઢી લેવામા ંઆ  યા 
હોય થી એના પર્કાર પદાથર્ અન ેગણુવત્ તાને હાિનકારક રીત ેઅસર કરે 
તો. 
(ચ) વ  તનુે અ  વચ્ છ િ  થિતમા ં તેયાર કરવામા ં પેક કરવામા ં અથવા 
રાખવામા ંઆવલે હોય  દર્ારા ત ે દૂિષત થયેલ હોય અથવા આરોગ્ યન ે
હાિનકારક થયેલ હોય તો. 
(છ) વ  ત ુકોઇ ગદંી,સડેલ,બગડી ગયલે,અઘિટત થયલે કે મતૃ ૫શઓુ કે 
શાકભાજીના પદાથર્થી સપંણૂર્ અથવા અંશતઃ બનેલ હોય અથવા જતંઓુથી 
ભરેલ હોય અથવા માનવ ઉ૫યોગ માટે અન્ યથા અયોગ્ ય હોય તો. 
(જ) વ  ત ુમતૃ ૫શમુાથંી મેળવલે હોય તો. 
 અગત્ યની જોગવાઇ 
 ખાધ માનક માટેની કેન્ દર્ીય સિમિત 
 આ અિધિનયમના વહીવટમાથંી ઉભી થતી બાબતો અંગ ે કેન્ દર્ 
સરકારને તથા રાજય સરકારને સલાહ આ૫વા તથા અિધિનયમ હઠેળ 
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એન ેસ ૫વામા ંઆવલેા બીજા કામો કરવા માટે આ સિમિતની રચના કેન્ દર્ 
સરકારે કરી છે. તેના અધ્ યક્ષ તરીકે આરોગ્ ય મહાિનયામક,આરોગ્ ય 
સેવાઓ,કેિન્ દર્ય ખાધ અને પર્યોગશાળાના િનયામકો કેન્ દર્ સરકારે 
નામિનયકુત કરેલા બે િન  ણાતો,રે  વેના પર્િતિનિધઓ,રાજય સરકારોના 
પર્િતિનિધઓ, સઘં પર્દેશો, હોટલ ઉધોગ ભારતીય તબીબી સશંોધન 
કાઉિન્ સલ,ભારતીય માનક બ્ યરુોના પર્િતિનિધઓની બનેલ છે. સિમિતના 
સેકેર્ટરી,કારકુન અને અન્ ય કમર્ચારી વગર્ કેન્ દર્ સરકારે પરુો પાડયો છે. 
સરકારની મજુંરીથી સિમિત પોતાના કાયર્રીતી િવષયક પેટા કાનનૂ બનાવ.ે 
છે અન ેપેટા સિમિતઓ મારફત કાયર્ કરે છે. 
કેન્ દર્ીય ખાધ પર્યોગશાળા 
 આ અિધિનયમના હતે ુમાટે કેન્ દર્ સરકાર એક કે વધ ુ કેિન્ દર્ય ખાધ 
પર્યોગશાળાઓની  થાપના કરશ.ે એના કાય મા ં ખોરાકના નમનુાઓનુ ં
પથૃ્ થકરણ કરવ.ુ પથૃ્ થકરણના પર્માણપતર્ રજુ કરવા તથા કોઇ ખાધવ  તનુા 
માનક નકકી કરવા તથા પથૃ્ થકરણની પધ્ ધિતઓના માનકીકરણ માટે 
જાહરે પથૃ્ થકકાર સાથ ે શોધ તપાસ કરવી કલકત્ તા,મૈસરુ,પણેુ અને 
ગાઝીઆબાદ ખાતે એમ ચાર કેિન્ દર્ય પર્યોગશાળાઓ છે. 
કેટલીક ખાધવ  તઓુની આયાતનો પર્િતબધંઃ 
 કોઇપણ ભેળસળેવાળા ખાધપદાથર્, ખોટી બર્ાન્ ડવાળા ખાધપદાથર્ 
તથા આયાત લાઇસન્ સની શરતોનો અથવા અિધિનયમ કે ત ે હઠેળના 
િનયમોની જોગવાઇઓનો ભગં કરીન ેકોઇપણ ખાધપદાથર્ ભારતમા ંઆયાત 
કરવાની અિધિનયમ મનાઇ કરે છે. પર્િતબિંધત ખાધવ  તઓુની આયાતની 
બાબતમા ં જપ્ તી અને ધરપકડની પોતાની સત્ તાઓનો ઉ૫યોગ કરવા 
સીમાશુ  ક અિધકારીઓને સત્ તા આપવામા ંઆવી છે. કોઇ  યિકત પોતે 
અથવા કોઇ એજન્ ટ મારફત કોઇ ભેળસળેવાળા ખાધપદાથર્ ખોટી 
બર્ાન્ ડવાળા ખાધપદાથર્,લાઇસન્ સની શરતો અથવા આ અિધિનયમ કે 
િનયમોની કોઇ જોગવાઇઓ અનસુાર ન હોય એવી અથવા જાહરે 
આરોગ્ યના િહત માટે ખાધ(આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારીએ મનાઇ કરી હોય એવી 
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કોઇ ભેળસેળની વ  ત ુકે કોઇ ખાધ વ  તનુુ ંવચેાણ,સગંર્હ િવતરણ કરી શકશ ે
નહી. 
જાહરે પથૃકકાર 
  થાિનક િવ  તારો માટે તથા જુદી જુદી ખાધવ  તઓુ માટે પથૃકકાર 
થવા માટે િનયત લાયકાતો ધરાવતી  યિકતઓને,કેન્ દર્ સરકાર અને રાજય 
સરકારે એમ બન્ ન ેનીમી શકે છે.આવી  યિકતઓ રાસાયણ િવ ાન, જીવ-
રસાયણ િવ ાન ખાધ ટેકનોલોજી અથવા સુ  મ જીવિવ ાનની માન્ ય 
યિુનવિસર્ટીની અનુ  નાતકની િડગર્ી ધરાવતી હોવી જોઇએ અથવા રસાયણ 
િવ ાનીઓની ખાધ પથૃકકરણની પરીક્ષા પાસ કરી હોવી જોઇએ અન ે
ખોરાકના પથૃકકરણનો ઓછામા ંઓછા તર્ણ વષર્નો અનભુવ હોવો જોઇએ. 
કન્ ટેઇનર તથા બહારના ઢાકંણ પરના સીલન ે ખોરાક િનરીક્ષક પાસેથી 
મળેલ પથૃકકરણ માટેના સેમ્ પલ ધરાવતા ખોરાકના પેકેજ પરના 
નમનુાની છાપ સાથે સરખાવવાની જાહરે પથૃકકરણની ફરજ છે. તે આવા 
સેમ્ પલ મ યાની તારીખથી ૪૦ િદવસની અંદર સેમ્ પલનુ ંપથૃકકરણ કરશે 
અને  થાિનક આરોગ્ ય સત્ તાિધકારીને પોતાનો અહવેાલ રજૂ કરશે. 
અિધિનયમ કે િનયમોની જોગવાઇ અનસુાર સમે્ પલો ન હોય ત્ યા ંજાહરે 
પથૃકકાર રિજ  ટડર્ ટપાલથી અથવા હાથોહાથ પોતાના અહવેાલની ચાર 
નકલો,ઉકત સત્ તાિધકારીને મોકલશે અન ે ખાધવ  તઓુ ખરીદી હોય તે 
 યિકતને પણ આવા અહવેાલની નકલ મોકલશે અન ેએન ેપથૃકકરણ માટે 
મોકલશે. 
ખોરાક િનરીક્ષકો 
ખોરાક િનરીક્ષકોને સ પવામા ંઆવેલ િવ  તારો માટે, ખોરાક િનરીક્ષકો થવા 
િનયત લાયકાતોવાળી  યિકતઓને નીમવા માટે કેન્ દર્ સરકાર અને રાજય 
સરકારને સત્ તા આપવામા ં આવલે છે. ખોરાક િનરીક્ષક તરીકે િનમવા 
માટેની લાયકાત ખોરાક તપાસવા અને સમે્ પલો લેવાની એક માસની 
તાલીમ સાથે મડેીસીનનો  નાતક,રસાયણ િવ ાન અથવા ફામર્સી અથવા 
કૃિષ કે પશિુચિકત્ સા િવ ાન અથવા ખાધ ટેકનોલોજી અથવા ડેરી 
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ટેકનોલોજીનો માન્ ય યિુનવિસર્ટીનો િવ ાનનો  નાતક તથા ખોરાક તપાસ 
કરવાની અને સમે્ પલ લેવામા ં તર્ણ માસની તાલીમ ખોરાક િનરીક્ષકની 
ફરજ ખોરાક (આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારી અથવા  થાિનક સત્ તાિધકારીએ િનયત 
કયાર્ પર્માણે પોતાને ખાતરી થાય તે રીતે ખાધ વ  તનુા ઉત્ પાદન સગંર્હ કે 
વેચાણ માટે લાઇસન્ સ અપાયેલ તમામ સં  થાઓની વારંવાર તપાસની છે. 
લાઇસન્ સની શરતોનુ ંપાલન કરવામા ંઆવી રહય ુછે કે કેમ,અિધિનયમ કે 
િનયમ દર્ારા પર્િતબિંધત કોઇ ખાધવ  તનુા સમે્ પલ મેળવવા અને પથૃકકરણ 
મોકલવા અિધિનયમ કે િનયમો હઠેળ કોઇ વ  તનુી તપાસ કરવા તપાસનુ ં
રેકડર્ રાખવા જરુરી પછૂપરછ કરવા માનવ ઉપભોગ માટે કોઇ ખાધપદાથર્ 
ધરાવવાની શકંાવાળા કોઇ વાહનને રોકવા,પર્િતબિંધત ખાધ પદાથર્ 
ધરાવતા આયાતી પકેેજ રોકવા અને આરોગ્ ય અિધકારી અથવા ખોરાક 
(આરોગ્ ય) સત્ તાિધકારીએ સ પેલી અન્ ય ફરજો બજાવવાની છે. 
 ખોરાક િનરીક્ષકે જપ્ ત કરેલ કોઇ ખાધવ  તનુી પહ ચ પણ આપવાની 
છે ત ેપથૃકકરણ માટે સેમ્ પલ લે ત્ યારે   યિકત પાસેથી તે સમે્ પલ લે છે 
એને તેમ કરવાના પોતાના ઇરાદાની એણે નોિટસ આપવાની રહશે ેખોરાક 
િનરીક્ષક કે માન્ ય ગર્ાહક એસોસીએશન િનયત કરવામા ં આવલે ફીની 
ચકુવણી કયેર્થી જાહરે પથૃકકાર પાસે કોઇ પણ ખાધવ  તનુુ ં પથૃકકરણ 
કરાવી શકશ.ે 
જાહરે પથૃકકારનો અહવેાલ 
 જાહરે પથૃકકારન ે પથૃકરણ માટે રજુ કરવામા ં આવેલા કોઇ 
ખાધવ  તનુુ ં પથૃકકરણ કયાર્ પછી,જાહરે પથૃકકાર,  થાિનક (આરોગ્ ય) 
સત્ તાિધકારીન ેફોમર્ ન.ં-૩ મા ંઅહવેાલ આપશે અહવેાલ એવ ુજણાવતો હોય 
કે ખાધવ  ત ુભેળસેળ કરેલી છે તો  થાિનક સત્ તાિધકારીએ ફોમર્ ન.ં-૩ની 
ફરીયાદ માડંયા પછી,ખોરાક િનરીક્ષકે ની પાસેથી વ  તનુા સેમ્ પલ લીધા 
હોય તે  યિકતન ેઅને ખાધવ  ત ુ ન પાસેથી ખરીદી હોય તે વચેનારને 
૧૦ િદવસની અંદર રિજ  ટડર્ ટપાલથી અથવા હાથોહાથ અહવેાલની નકલ 
મોકલવાની રહશે.ે કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળાએ પથૃકકરણ કરેલ  થાિનક 
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સત્ તાિધકારીએ રાખેલ ખાધવસ ્તનુા સેમ્ પલ મેળવવા માટે અહવેાલની 
નકલ મ યાના ૧૦ િદવસની મદુતમા ં અદાલતને અરજી કરવા માટે 
સબિંધત  યિકત મકુત રહશેે. આવી િવનતંી મ યાની તારીખથી પાચં 
િદવસની મદુતમા ંઅદાલતને સેમ્ પલ મોકલી આપવા અદાલત  થાિનક 
સત્ તાિધકારીન ેફરજ પાડી શકશે. સેમ્ પલ મળતા ંઅદાલતએ નકકી કરશ ેકે 
મારકો અન ેસીલ અથવા બાધંવામા ંઆવલે હોય તે અકબધં છે કે કેમ 
તથા સહી અથવા અંગઠૂાની છાપ સાથે ચેડા કરવામા ંઆ  યા નથી અન ે
પોતાના સીલ હઠેળ સમે્ પલનો ભાગ કે ભાગોમાનંો એક ભાગ, પથૃકકરણ 
માટે કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળાને રવાના કરશ ેકેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળાના 
િનયામક સમે્ પલ મ યાના એક માસની અંદર સમે્ પલનુ ં પથૃકકરણ 
અદાલતને જણાવશે સમે્ પલનો બાકી રહલેો ભાગ કોટર્ દર્ારા  થાિનક 
આરોગ્ ય સત્ તાિધકારીને પરત કરવામા ંઆવશે કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળાના 
િનયામક તરફથી અદાલતને પર્માણપતર્ મ યા પછી એનો નાશ કરવામા ં
આવશ ે ફરીયાદ માડંવા સબધંી કાયર્વાહી કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળાના 
િનયામક તરફથી પથૃકકરણ પર્માણપતર્ મ યા પછી કાયર્વાહી શ  થશે. 
ખોરાકની ગણુવત્ તા અને પર્કાર િવશ ેવોરંટી 
 કોઇપણ ખાધ વ  તનુા દરેક ઉત્ પાદકે અથવા િવતરકે અથવા 
વેપારીએ કોઇપણ વેચનારને આવી વ  ત ુફોમર્ ન.ં-૬ ક મા ંલેિખત વોરંટી 
સાથે અથવા વેચનારન ે આવી વ  તનુા પર્કાર અને ગણુવત્ તા િવશે 
િબલ,કેશમેમો અથવા લેબલમા ંવોરંટી આપવાની રહશે.ે ઉત્ પાદક,િવતરક 
અથવા વેપારી દર્ારા કોઇ ખાધવ  તનુા વેચાણ અંગે િબલ,કેશ મેમો અથવા 
ઇન્ વોઇસ આમ આપવામા ંઆ  ય ુહોય ત્ યા ંએને ઉત્ પાદક,િવતરક કે વેપારી 
તથા કમીશન એજન્ ટ સિહતનાઓએ આપલે વોરંટી ગણવામા ંઆવશ ેજ ર 
હોય ત્ યા ંખાધવ  તનુ ેવચેનાર દરેકે એણ ે   યિકત પાસથેી ખાધવ  ત ુ
ખરીદી હોય તે  યિકતનુ ંનામ,સરનામુ ંઅને અન્ ય િવગતો ખોરાક િનરીક્ષકે 
જાહરે કરવી પડશ.ે 
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ખોરાકમા ંઝેર થવાના કેસો 
 કેન્ દર્ સરકાર કે રાજય સરકાર િનિદર્  ટ કરી શકે તથા કોઇપણ 
 થાિનક િવ  તારમા ં દાકતરોને એમની જાણ અને હકૂમતમા ં આવતા 
ખોરાકનુ ંઝેર બનવાના બનાવોની જાણ આરોગ્ ય સત્ તાિધકારીઓને કરવાનુ ં
ફરિજયાત બનાવી શકશ.ે 
ગનુા અન ેિશક્ષાઓ 
 તમામ  યિકતઓ, આ અિધિનયમ અને િનયમોનુ ં ઉ  લઘંન 
કરીને,ભેળસેળ કરેલ ખાધવ  તઅુ ભારતમા ંપરોક્ષ કે પર્ત્ યક્ષ રીતે આયાત 
કરતી ઉત્ પાદન કે વચેાણ કે સગંર્હ કરતી અથવા િવતરણ કરતી માલમૂ 
પડે તો ૬ માસ સધુીની કે  ૩ વષર્ સધુી લબંાઇ શકાય એવી સજાને પાતર્ 
બનશ.ે આરોગ્ યને હાિનકારક ન હોય તે કોઇ ભેળસળેની વ  તનુી આયાત 
કરવામા ંઆવ ેઉત્ પન્ ન કરવામા ંઆવ,ે સગંર્હ કે વેચાણ કરવામા ંઆવે તો 
તેઓ િશક્ષાન ે પાતર્ બનશે ખાધવ  તનુા સેમ્ પલ લેવામાથંી કોઇ ખોરાક 
િનરીક્ષકને અટકાવે અથવા અિધિનયમ હઠેળ કોઇ સત્ તાનો ઉપયોગ કરતા 
એન ે અટકાવ ે અથવા આરોગ્ યને હાિનકારક હોય એવી ભેળસળેની કોઇ 
વ  ત ુએના કબજામા ંહોય અથવા કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળા અથવા જાહરે 
પથૃકકારે કરેલ કોઇ અહવેાલ કે પર્માણપતર્નો ઉપયોગ કોઇ ખાધવ  તનુી 
જાહરે ખબર આપવામા ં કરે અથવા પોત ેવેચેલી ખાધવ  તનુી બાબતમા ં
લેિખતમા ંખોટી વોરંટી વચેનારન ેઆપ ેતે  યિકતન ેએવી જ સજા કરવામા ં
આવશ.ે પર્ાથિમક ખોરાકમા ંભેળસળે થાય ત્ યા ંઅદાલત ઓછી િશક્ષા કરી 
શકે આરોગ્ યન ે હાિનકારક કોઇ ભેળસળેની વ  તનુો ઉપયોગ કરનારને ૬ 
વષર્ની કેદ તથા .૨,૦૦૦ના દંડની િશક્ષા કરવામા ંઆવશે ભેળસેળ કરેલ 
ખોરાક અથવા ભેળસળે કરવાની વ  ત ુમતૃ્ ય ુપમાડે અથવા એવી કોઇ હાિન 
કરે તો ત ેગભંીર ઇજા બને તો િશક્ષા ૩ વષર્ સધુીની સજા અન ે .૫૦૦૦નો 
દંડ થશ ેત ેપર્માણે સલામત ક  ટડીમા ંરાખવામા ંઆવેલ ખાધવ  ત ુસાથે 
ચેડા કરવામા ંઆવે અથવા એનુ ં વેચાણ કરવામા ંઆવે તો ૬ માસની 
કેદની સજા અન ે .૧૦૦૦નો દંડ થશ ેમતૃ્ ય ુકરે અથવા ગભંીર નકુશાન કરે 
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એવી ખાધવ  ત ુવેચવામા ંઆવ ેઅથવા િવતરણ કરવામા ંઆવે અને કોઇ 
 યિકતએનો ઉપભોગ કરે તો વેચનારને ૩ વષર્ની સજા તથા .૫૦૦૦નો 
દંડ થશ.ે 
 ફોજદારી કાયર્રીિત સિંહતા,૧૯૭૩મા ંગમ ેતે જોગવાઇ હોય તમે છતા ં
ભેળસળેના કેસો સિંક્ષપ્ ત રીતે ચલાવવાની અદાલતને સત્ તા છે. કંપની 
ગનુગેાર હોય ત્ યા ંકં૫નીનુ ંકામકાજ ચલાવવાનો હવાલો ધરાવતી  યિકત 
જવાબદાર રહશેે જયા ંઆવ ુનામ આપવામા ંઆ  ય ુન હોય ત્ યા ં કંપનીના 
કામકાજને ચલાવવા જવાબદાર હોય તે  યિકત કંપનીની 
સાથોસાથ,અિધિનયમ હઠેળ ગનુા માટે ગનુગેાર ગણાશ.ે એમાની કોઇ 
જોગવાઇના ઉ  લઘંન બદલ અિધિનયમ હઠેળના ગનુા માટે દોિષત ગણાશ.ે 
એમાની કોઇ જોગવાઇના ઉ  લઘંન માટે  યિકતન ે અિધિનયમ હઠેળ 
તાત્ કાિલક સારવાર કરાવવામા ં આવે તો  ખાધવ  તનુી બાબતમા ં
ઉ  લઘંન કરવામા ંઆ  ય ુહોય તે ખાધવ  ત ુપનુઃ પર્િકયાને આધીન રહીને 
વેચવા માટે બોન્ ડ કરી આપવાની શરત ેઅદાલત,માિલકોને પરત કરવાનો 
હકુમ કરી શકે અદાલત,કેસ ચાલતો હોય તે દરિમયાન ઉત્ પાદકન ેપક્ષકાર 
બનાવી શકે જો તે ગનુામા ંઉત્ પાદનની ભિૂમકા િવશ ેએને ખાતરી થાય તો  
ફરીયાદ માડંવા સામ ેબચાવ. 
 વેચનાર એવ ુકહ ે કે ખોરાકમા ંભેળસેળના કેસમા ંપોતે વચેેલા ખાધ 
પદાથર્ના પર્કાર,મહત્ વના ભાગ અથવા ગણુવત્ તા િવશે પોતે અજાણ હતો 
અથવા ખાધવ  તનુા વેચાણથી ખરીદનારન ેહાિન થઇ નથી તે બચાવ નથી 
વેચનારએ સાિબત કરી શકે કે ભેળસેળ કરેલ કે ખોટી બર્ાન્ ડ આપલે 
ખાધવ  ત ુલાઇસન્ સ ધરાવનાર ઉત્ પાદક,િવતરક કે વેપારી પાસથેી ખરીદી 
છે અથવા એમા ંલેિખત વોરંટી ન હતી એણે એ પણ પરુવાર કરવાનુ ંછે કે 
એના કબજામા ં હતી ત્ યારે ખાધવ  ત ુસગંર્હ કરેલી િમલકત હતી અને  
િ  થિતમા ંતે ખરીદવામા ંઆવી હતી ત ેિ  થિતમા ંવેચવામા ંઆવી હતી. 
િનયમો બનાવવાની સરકારની સત્ તા 
 અિધિનયમની જોગવાઇઓના પાલન માટે રાજય સરકારન ે જ રી 
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સચુનાઓ આપવાની સત્ તા કેન્ દર્ સરકારન ે છે તથા કાયદાના િવિવધ 
પાસાના િવિનયમ માટે િનયમો ૫ણ બનાવે છે. ખોરાકમા ં ભેળસેળ 
અટકાવવા બાબતના િનયમો,૧૯૫૫ તે અનસુાર બનાવવામા ંઆ  યા છે 
અને તે અમલમા ંછે. આ િનયમો કેિન્ દર્ય ખાધ પર્યોગશાળા,જાહરે પથૃકકાર 
તથા ખોરાક િનરીક્ષકો એમની લાયકાતો અન ેફરજો િવિવધ અહવેાલો અન ે
હતેઓુ માટે વાપરવાના ફોમર્,સમે્ પલો સીલ કરવા,બાધંવા અન ે રવાના 
કરવા, રંગીન વ  તઓુ,ખોરાક પકે કરવો અને લેબલ લગાડવા વેચાણની 
મનાઇ કરવી અને િવિનયિમત કરવા, સગુધંીદાર દર્  યો,વેચાણની શરતો 
તથા લાઇસન્ સ, પિરક્ષકો, પર્દૂષકો,ખાધ જીવજીવાત નાશકો અન ે
જતંનુાશકો,ખોરાકનુ ંિકરણન 

ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા અિધિનયમ ૧૯૬૯ હઠેળ ઉપાય. 
 ભારતના સિંવધાનની ભાવના અન ે મહાલનોિબસ સિમિતના 
અહવેાલ,૧૯૫૪ની ભલામણો અન્ વયે તથા ી કે.સી.ગપુ્ તા ન્ યાયમિૂતર્ 
આયોગના અહવેાલ ૧૯૬૫ અન્ વયે ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા આ 
અિધિનયમ,જૂન૧ લી ૧૯૭૦થી અમલમા ંઆ  યો. 
 આ અિધિનયમમા ંવખતો વખત સધુારા કરવામા ંઆવયા છે અન ે
છે  લે ઇજારા અન ે િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા 
(સધુારા)અિધિનયમ,૧૯૯૧(૧૯૯૧નો ૫૮મા)ં દર્ારા સધુારવામા ં આ યો 
ઇજારા અને વેપાર પર્થા અયોગ ની થાપના આ અિધિનયમની જોગવાઇ 
હઠેળ કરવામા ંઆવી, ણે ખાસ કરીને અનિુચત વેપાર પર્થા ઓની તથા 
િનયિંતર્ત વેપાર પર્થાઓની બાબતમા ંમોટી સખં્યાના હુકમો કરી દીધા,  
ગર્ાહકોના અિધકારની સરુક્ષામા ંબન ેછે. 
 અિધિનયમનો આશય સામાન્ય માનવી ના નકુસાનમા ં આિથર્ક 
સ ાના કેન્દર્ીકરણને અટકાવવાનો,ઇજારના િનયતંર્ણ માટે તમેજ ઇજારા 
યકુત અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થાઓના િનયતંર્ણ માટેનો છે. 
 અિધિનયમ,ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા આયોગન,ેઆયોગના 
મહાિનયામક મારફત અનિુચત વેપાર પર્થામા ંતપાસ કરવાની સ ા આપે 
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છે.આયોગ પાસ ે હગંામી મનાઇ હકુમ આપવા,ગનુો કરનાર વપેારીઓને 
િશક્ષા કરવા તથા યોગ્ય કેસોમા ંવળતર પણ આપવાની સ ા આયોગન ે
આપવામા ંઆવી છે. 
 આયોગ સમક્ષ ફિરયાદ કરવા અન ેસાભંળવા યિક્તગત ગર્ાહક અને 
વૈિચ્છક ગર્ાહક મડંળને અગત્યનો અિધકાર આપવા આ 
અિધિનયમ,૧૯૮૬મા ં સધુારવામા ં આ યો હતો. સધુારા પહલેા,પચ્ચીસ 
યિક્તથી ઓ  ંસભ્યપદ ધરાવતા અથવા પચ્ચીસ કે વધ ુગર્ાહકો ધરાવતા ં
વેપારીકે ગર્ાહક મડંળ જ આવી  ફરીયાદ કરવા હકદાર હતા.ં પરંત ુહવે 
કોઇપણ વેપારી મડંળ અથવા ગર્ાહક કે કોઇ ન ધાયેલ ગર્ાહક મડંળ, ગર્ાહક 
તે મડંળનો સભ્ય હોય કે ન હોય ફિરયાદ કરી શકે છે. એવુ ંજણાવવામા ં
આ યુ ં છે કે ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા આયોગ એને અસખં્ય 
ફિરયાદોમા ંઅનકે શોધ-તપાસ કરી છે અન ેત ેકેસોમા ંયોગ્ય કાયર્વાહી કરી 
છે. આમ છતા,ં અિધિનયમ સરકારી માિલકીના ં સં થાપનો અન ે જાહરે 
સેકટરના ઉપકર્મોને આવરી લેતો નથી. વળી, આયોગ, રા ટર્ીય કક્ષાએ એક 
કેન્દર્ીય સં થા હોવાથી,દૂરવતીર્ િવ તારોના સામાન્ય ગર્ાહકો માટે સરળતાથી 
સલૂભ નથી. 
 ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા અિધિનયમ ૧૯૬૯ ભારતીય 
અથર્તતંર્ના િવશાળ સકેટર ને લાગ ુપડતો નથી સમગર્ જાહરે કે્ષતર્,સહકારી 
કે્ષતર્ે તથા નાણાકીય સં થાઓન ે અિધિનયમની બધી જોગવાઇઓ લાગ ુ
પાડવામાથંી મિુક્ત આપવામા ંઆવી છે. 
 મિુક્તની અસર એ છે કે  આ ઉપકર્મો દર્ારા અનસુરાતી વેપાર 
પર્થાઓ,અિધિનયમ ની િનયમતકારી જોગવાઇઓને અધીન નથી,જો કે ત ે
ઇજારાવાળી,અનિુચત અથવા અનિુચત વેપાર પર્થા ઓ છે. તેમ છતા ં
ાવણકાર  કોચીન કેિપક સિલ(૧૯૭૮) ૪૮ કે કેસ નબંર ૭૫ 

 ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થાની યોજના બેવડી કાયર્પર્ાણાલી 
પરૂી પાડે છે.કેન્દર્ સરકાર અને ઇજારા અને િનયતંર્ત વેપાર પર્થા આયોગ 
ઇજારાઓ અન ેઇજારાઓ અને ઇજારાવાળી વપેાર પર્થાના િનયતંર્ણ માટે 
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તથા આિથર્ક સ ાના કેન્દર્ીકરણન ે િનવારવા માટે સલાહ માટે,બાબત 
આયોગને મોકલવા માટે કેન્દર્ સરકાર ન ે સ ા આપવામા ં આવી છે. 
આયોગની સલાહ,કેન્દર્ સરકારને બધંનકારક નથી (ઇ.િન.વે.પર્.અિધિનયમ 
કલમ-૫૫) આમ,ઇજારવાળી વેપારી પર્થાઓ માટે અન ેઆિથર્ક સ ાના 
કેન્દર્ીકરણ માટે એની પાસે માતર્ સલાહકારી ભિૂમકા છે. 
 િનયિંતર્ક અન ેઅનિુચત વપેાર પર્થા માટે એની પાસ ેઆદેશાત્મક 
સ ા છે, અમકુ વેપારી પર્થા લોક િહતન ેહાિનકારક પરૂી પાડવામા ંઆવ ે
તો ત ેમાતર્ "બધં કરો અને છોડી દો" હુકમ જ કરી શકે. 
 ૧૯૮૪મા ં અિધિનયમમા ં સધુારને કારણે,કલમ-૧૨-ક હઠેળ હગંામી 
મનાઇ હકુમ આપવા અન ેકલમ-૧૨-ક હઠેળ વળતર આપવા આયોગ ને 
અિધકૃત કરવામા ંઆ યુ ં છે,પરંત ુ કોઇ િશક્ષાત્મક સ ાના અભાવ ેતમામ 
કાયર્ને િનરથર્ક બનાવ ેછે. 
યવસાયી વગેર્ અપનાવલેી કેટલીક પર્થાઓને એમના ખદુના પર્કારથી 
િનયિતર્ત કરવામા ં આવી છે.અન ે એની અસર, પધાર્ િનવારવાની,િવકૃત 
કરવાની અથવા મયાર્િદત કરવાની છે.અને તેથી,ગર્ાહકના િહતને પર્િતકળૂ 
ગણવામા ંઆવી છે પનુ:વચેાણ ભાવ રાખવા અબાિધત વેપાર ટાઇિપંગ 
યવ થા,ભાવ ભેદભાવ વેપાર કરવાનો ઇનકાર,આ િનયિંતર્ત વપેાર પર્થા 
ઓના  કેટલાક દાખલા છે. 
 માતર્ બધં કરો અને છોડી દો કરતા ં િનવારણની સભંાવના વાળી 
ફોજદારી િશક્ષા વધ ુઅસરકારક છે. લધુ મ િકંમત નક્કી કરવા (કલમ-
૩૯)અથવા વપેારીઓનો ભોગ લેવાની (કલમ-૪૦)બાબત ફોજદારી ગનુો 
છે. ન ેકલમ-૫૧ હઠેળ િશક્ષાપાતર્ અને અદાલત દર્ારા િવચાણામા ંલેવાનો 
થાય છે.કેસ ચલાવવાની અને િશક્ષા કરવાની આયોગને હકૂમત નથી. 
કલમ ૫૧ જણાવ ેછે,"કોઇ યિક્ત કલમ ૩૯ અથવા ૪૦ ની જોગવાઇઓનુ ં
ઉ લધંન કરે તો એને ૩ માસ સધુીની કેદ માટે અથવા .૫૦૦૦ સધુીનો 
દંડ કે બનંે િશક્ષાને પાતર્ બન ેછે." 

માલ વચેાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ 
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માલ વચેાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ માલના વચેાણના કરારનો િવચાર કરે 
છે.આ અિધિનયમ,માલના વેચાણ સબંધંી કાયદાની યાખ્યા કરવા અને 
સધુારવા ધડવામા ંઆ યો છે.તદનસુાર કરાર અિધિનયમમાનંી સબંિંધત 
કલમોનુ ં પનુરાવતર્ન કરવામા ંઆ યુ ં છે. અિધિનયમ માલના વચેાણના 
કરારની યાખ્યા કરે છે,  દર્ારા િકંમતના બદલે વચેનાર માલમા ં             
રહલેી િમલકત ખરીદનારમા ંતબદીલ કરે છે અથવા તબદીલ કરવા સમંત 
થાય છે, ગર્ાહકના દિ  ટકોણે આ અિધિનયમના ંમહત્વના ંપાસા,ં સબંિંધત 
કરારની સિૂચતાથર્ને સમજવાન  છે. 
 શરત અન ેવોરંટી વચ્ચેનો તફાવત 

કલમ-૧૨ નીચે પર્માણે શરત અને વોરંટીમા ંફરક કરે છે. 
૧) માલના સદંભર્મા ંવચેાણના કરારની શરત કે  એનો િવષય હોય તે 
શરત કે વોરંટી હોઇ શકે. 
૨) શરત એ કરારના મખુ્ય હતે ુસાથ ેઆવ યક િનયત શરત છે, ના ભગં, 
કરારને ત્યજી દીધલેા તરીકે ગણવાના અિધકારને ઉભો કરે છે. 
૩)વોરંટી એ કરારના મખુ્ય હતે ુસાથ ેસમાતંર િનયમ શરત  છે, નો ભગં 
નકુસાની ને હક દાવો  ઉભો કરે છે પરંત ુમાલની ના પાડવાનો નહીં અને 
કરારને ત્યજી દીધલેો  ગણે છે. 
૪)વેચાણ કરારમા ં િનયત શરત એ શરત છે કે વોરંટી તે દરેક કેસમા ં
કરારના અથર્ધટન પર આધાર રાખે છે. 

શરતના સામાન્ય અથર્મા ંશરત એ એક શબ્દ છે, 
ન ેમળૂ બધંન િવના કરારે લીધલેી છે.  હજી એવા જીવતં મહત્વની છે. 

તે યવહારના મળૂ સધુી જાય છે. માલના વચેાણ માટે શરતનુ ંમહત્વ એ 
છે કે વચેનાર દર્ારા એનો ભગં થાય તો માલનો સપંણૂર્ ઇન ્કાર કરવાના 
તથા િકંમત ચકૂવવાની ના પાડવાનો તથા એણે ચકૂવી દીધેલી હોય તો 
વસલૂ કરવાનો અિધકાર આપે છે. 
 'શરત' શબ્દનો આ સામાન્ય અથર્ છે એમા ંશકંા નથી જો શબ્દ ચુ ત 
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રીતે શરત હોય તો એનો અથર્  એ કે એની સપંણૂર્ કામગીરી બીજા 
પક્ષકારની જવાબદરીની શરત છે.શરતોના પાલનમા ંએની ફરજો શરતી 
છે. ઉદાહરણ તરીકે માલના પર્કાર  અને યોગ્યતા અંગે વચેનારની કાનનૂી 
સિૂચતાથર્ જવાબદારીઓ અન ે એના અનપુાલનનુ ં વેચનારે ચુ ત રીતે 
પાલન કરવુ ંજોઇએ અને આ શરતો નો કોઇ ભગં, નથી છતા,ંપર્થમ દિ  ટય ે
માલની ના પાડવામા ંખરીદનારને ન્યાયોિચત ઠરાવ ેછે  

  વોરંટી તરીકે શરત ને ગણવામા ંઆવ ેત્યારે  

માલ વેચાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ ની કલમ-૧૩ જોગવાઇ કરે છે  
૧) કરાર,વેચનારે પિરપણૂર્ કરવાની કોઇ શરત ન ે અધીન હોય ત્યારે 
વેચનાર,ખરીદનાર,શરત જતી કરે અથવા વોરંટીના ભગંને વોરંટી ભગં 
તરીકે પસદં કરે,નહીં કે કરારને છોડી દેવાના કારણ તરીકે, 
૨) વચેાણ કરાર તોડી શકાય એમ ન હોય અને ખરીદનારે માલ કે એના 
ભાગનો વીકાર કય  હોય ત્યારે,વચેનારે પિરપણૂર્ કરવાની કોઇ શરત નો 
ભગંન ેમાતર્ વોરંટીના ભગં તરીકે ગણી શકાય નહીં કે માલ ના પાડવાના 
કારણ તરીકે અને કરારને છોડી દેવાના કારણ તરીકે,િસવાય કે ત ે
મતલબની કરારની યકત કે સિૂચત શરત હોય  
 માલની િડિલવરી થતા,ંવોરંટીનો ભગં શોધી કાઢનાર ખરીદનાર, 
વેચનાર માલ વીકારે તો એની નોટીસ આપ્યા ંપછી જ કરારના ભગં માટે 
વળતરની માગણી કરી શકે  
 કરાર અિધિનયમ ની કલમ ૧૧૮ િનયમ કરે છે કે વોરંટી સાથેના 
કરારનો ભગં થાય ત્યારે ખરીદનાર માલ વીકારે અથવા રજૂ કરે ત્યારે 
વીકારવાની ના પાડે તે વધ ુમા ંિનયમ કરે છે કે ઉિચત રીતે પરૂતો સમય 
માલ રાખવા ખરીદનાર મકુત રહશે,ેઆમ છતા ં માલ વાપરવાનુ ં કામ 
ચલાવનુ ંપરૂત ુ ંમયાર્િદત રહવે ુ ંજોઇએ અને એથી આગળ જવુ ંજોઇએ નહીં. 
૩) શરતને વોરંટી ના તરે ધટાડવામા ંઆવી હોય ત્યારે એણે એની મળૂ 
િવશેષતા ગમુાવી ન હોય અન ે વોરંટી માટે જ વેચનારની જવાબદારી 
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બાકાત ખડં કરારમા ંહોય તો નકુસાની માગવામાથંી ખરીદનારને રોકવામા ં
આ યો ન હોય.િવિશ ટ માલના સમે્પલ વેચાણમા,ં નમનૂા કરતા માલ હોય 
તો ખરીદનાર માલનો અ વીકાર કરી શકે છે.  
માિલકી હક વગેરે અંગે સિૂચત બાહંધેરી    

માલ વેચાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ની કલમ-૧૪ મા ંનીચેની જોગવાઇ છે. 
(ક) વેચનારન ેપકે્ષ સિૂચત શરત કે વેચાણના કેસમા ંમાલ વેચાવાનો એને 
અિધકાર છે અન ેવેચવાના કરારની બાબતમા,ં િમલકત તબદીલ કરવાની 
હોય ન ેસમયે માલ વચેવાનો એને અિધકાર રહશેે.  

(ખ) સિૂચત વોરંટી કે ખરીદનાર માલનો કબજો ભોગવશ ે 

(ગ) સિૂચત વોરંટી કે કરાર કરતા ંપહલેા ંઅથવા કરાર કરવામા ંઆ યો 
હોય ત્યારે ખરીદનારન ેજાણ કરવામા ંઆવી ન હોય કે તે જાણતો ન હોય 
તેવા કોઇ તર્ીજા પક્ષકાર તરફથી કોઇ હક બોજા કે બોજાથી માલ મકુ્ત 
રહશેે. 
 માલના વેચાણના કેસમા ંમાલના વચેાણની બાબતમા ંમાલકી હકની 
સિૂચત વોરંટી છે અને વચેાનારે વેચેલા માલં પર પોતાનો માલકી -હક ની 
સિૂચત વોરંટી છે અને વચેનારે વેચેલા માલ પર પોતાનો માલકી હક 
પરુવાર કરવાનો બોજો વચેનાર પર છે.ફોજદારી અદાલતે એવુ ંઠરા યુ ંહોય 
કે િમલકત ચોરીની િમલકત છે.એવા અદાલતના હકુમ ને અનલુક્ષી ન ે
પર્િતવાદી પાસેથી ખરીદેલી િમલકતથી વિંચત બનલેા અરજદારના 
દાવામા,ં િમલકત નો માિલકી-હક એનો હતો એવુ ંપરુવાર કરવાનો બોજો 
પર્િતવાદી નો હતો (એ.આઇ.આર ૧૯૨૫ લાહ ૩૬૬) માલ વેચાણના દરેક 
કરારમા,ંવેચનાર ના પકે્ષ સિૂચત શરત છે કે વચેવાનો અિધકાર એની પાસ ે
છે િસવાય કે સજંોગો એવા હોય કે િવરોધી ઇરાદો દશાર્વતો હોય કલમ 
૧૦૯ ના શબ્દો છે, વેચનારન ેકોઇ પિરણામ ન હોય તો િસવાય કેતે એવા 
અનમુાન તરફ લઇ જાય કે વેચનારની તરફેણમા ંઅગાઉના હ તાતંરણ મા ં
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અપણૂર્તાને કારણે વચેનાર ના માિલકી હકમા ંકોઇ ખામી માટે ખરીદનાર ને 
પક્ષકારો એ પછૂવા જોઇએ 

વણર્ન દર્ારા વચેાણ    

 માલ વેચાણ અિધિનયમ ૧૯૩૦ની કલમ-૧૫ નીચે મજુબની 
જોગવાઇ કરે છે. વણર્ન દર્ારા માલના વેચાણ માટે કરાર હોય ત્યા ંસિૂચત 
શરત છે કે માલ વણર્ન ને અનુ પ હોવો જોઇએ વચેાણ સેમ્પલ દર્ારા તેમજ 
વણર્ન દર્ારા હોય ત્યા,ંએ પરૂત ુ ંનથી કે માલનો જથ્થો, વણર્નને અનુ પ ન 
હોય તો, જથ્થો સમે્પલ અનુ પ હોય. 
 વણર્નન ેલગતની શરતને ચુ ત રીત ેપિરપણૂર્ કરવી જ જોઇએ. માલ 
વણર્નને અનુ પ છે કે કોઇ તે નક્કી કરવા માટેની કસોટી, આવા કરારમા,ં 
વણર્નને અનુ પ માલ આપવામા ં વેચનાર ઠીકઠીક પર્માણમા ં િન ફળ 
જવાનો અથર્ એ કે અસરમા,ં ત ેકરાર કરવામા ંિન ફળ ગયલે છે.  

[કુલ શખેરા પટનમ િહંદુ મચે વકસર્ કોપ ઓપરેિટવ કોટેજ ઇન્ડ ટર્ીયલ 
સોસાયરી  રાધાલાલ લઇલ ૂલાલ,એઆરાઆઇ ૧૯૭૧ મ.પર્ ૧૯૧] 
સામાન્ય રીત,ેગણુવતાના સદંભર્મા ંખરીદનાર અન ેવચેનાર વચ્ચે તકરાર 
હોય ત્યા ંમાલ  માટે કરાર કરવામા ંઆ યો હતો તે ગણુવતાનો છે તે 
પરુવાર કરવાની ફરજ વચેનારની થશ.ે 
ગણુવતા અથવા યોગ્યતાની સિૂચત શરતો                          

માલ વેચાણ અિધિનયમ,૧૯૩૦ ની કલમ-૧૬ ની જોગવાઇ છે. 
અિધિનયમ ની જોગવાઇઓન ે અને તેટલા સમય પરૂતા ં અન્ય કોઇ 
કાયદાને અધીન રહીન ેવચેાણ કરાર હઠેળ પરૂો પાડવામા ંઆવેલ માલના 
કોઇ ખાસ હતે ુ ંમાટે ગણુવતા અને યોગ્યતા ંઅંગે કોઇ સિૂચત વોરંટી કે 
શરત નથી, નીચેના િસવાય, 
(૧) જમા ંખરીદનાર સા રીતે કે સિૂચત રીત ેવચેનારને એ પ ટ કરે કે 
અમકુ હતે ુ ંમાટે માલ જોઇએ  છીએ, થી એ દશાર્વી શકાય કે ખરીદનાર 
વેચનારના કૌશલ કે િનણર્ય પર આધાર રાખે છે અન ેમાલ એવા વણર્નનો 



 - 41 - 

છે કે  ત ેપરૂો પાડવાના વચેનારના યવસાયમા ંછે(તે ઉત્પાદક કે િનમતો 
હોય કે ન હોય ) સિૂચત શરત છે કે માલ આવા હતે ુમાટે વાજબી રીતે 
યોગ્ય છે. પરંત ુપરેન્ટ અથવા અન્ય ટેર્ડ નઇેમ હઠેળ નોિદ ટર્  વ તુનંા 
વેચાણ માટેના કરારની બાબતમા,ંકોઇ ખાસ હતે ુ ંમાટે એની યોગ્યતા અંગે 
કોઇ સિૂચત શરત નથી. 

તે વણર્નના માલનો વપેાર કરનાર વેચનાર પાસે થી માલ લાવવામા ંઆવે 
ત્યા ં (તે િનમતા,ઉત્પાદક હોય કે ન હોય એવી સિૂચત શરત છે કે માલ 
વેચાણ યોગ્ય ગણુવતાનો હશ.ે   

પરંત ુ ખરીદનારે માલ તપાસ હોય,તો આવી પરીક્ષાએ ખ ૂ લી કરવી 
જોઇતી હતી તે ખામી ઓ અંગે સિૂચત શરતો નથી. 
(૩) અમકુ હતે ુ ંઅંગે ગણુવતા અને યોગ્યતાની બાબતમા ંસિૂચત વોરંટી કે 
શરત ને વપેાર ના રીવાજ પર્માણે જોડવામા ંઆવે  

(૪) પ ટ વોરંટી કે શરત આ અિધિનયમ દર્ારા સિૂચત વોરંટી કે શરત ને 
નકારતી નથી. 

સેમ્પલ દર્ારા વેચાણ   

માલ વચેાણ અિધિનયમ, ૧૯૩૦ ની કલમ-૧૩ જોગવાઇ કરે છેકે ચકુવણી 
માટે કોઇ સમય નક્કી કરવામા ંઆવલે ન હોય તો કરાર સમાપ્ત થતા ં 
તરત િકંમત લેણી થાય છે, પરંત ુવચેનાર માલ આપવા તયૈાર અને રાજી 
છે અન્યથા સમંત થવામા ંઆવે તે િસવાય, વચેનાર, રોકડ િસવાય બીજી 
કોઇ વ તુમંા ંચકુવણી વીકારવા બધંાયેલ નથી અને તે િવિનમય પતર્ દર્ારા 
ચકુવણી વીકારે તો િબલ ચકૂવવામા ંઆવે ત્યા ં સધુી તે માલ રાખવા 
હકદાર (િવપરીતે કરારના અભાવ)ે છે. પરંત ુવેચનાર તાત્કાિલક પાકત ુ ંન 
હોય એવા િબલ દર્ારા ચકુવણી મેળવે ત ેખરીદનાર ની શાખ ચલાવી લેવા 
તે સમંત થયલે છે. એમ માનવુ ંજોઇએ અને માલ રાખવાની માગણી કરી 
શકે નહીં  
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 વેચનાર ચેક, િવિનમય પતર્ અથવા અન્ય વરાઉખત દર્ારા ચકુવણી 
વીકારે તો આને માતર્ શરતી ચકુવણી તરીકે સામાન્ય રીત ેગણવામા ંઆવે 
છે અને એનો વીકાર કરવામા ંન આવે તો વચેનાર, કરારના ખત પર (  
કેસમા ં કાયર્રીિતના ફાયદાના લાભ એન ે મળશ)ે દાવો કરી શકે. ચેક કે 
અન્ય ખતમે સપંણૂર્ ચકુવણી તરીકે વીકારવાનુ ં સૈધર્ાિંતક રીત ે શક્ય 
છે. થી ખત વીકારવામા ંન આવ ેતો વચેનાર આગળ હક દાવો ન હોય 
સપંણૂર્ ચકુવણી વીકારવાનો ઇરાદો ચુ ત રીતે દશાર્વવો જ જોઇએ. તે 
પર્માણે, વેચેલા માલ માટે ચકુવણીમા ં શાખ-પતર્ રજૂ કરવાનો 
કરારન,ેકીંમત માટે દાવો માડંવાના વેચનારના અિધકારીથી એને વિંચત 
રાખવાનુ ં સામાન્ય રીતે ગણવામા ંઆવ,ે પરંત ુ શાખ હઠેળ ચકુવણી ન 
કરવામા ંઆવ.ે 

તોલમાપ અિધિનયમ,૧૯૭૬     

 ભારતની સસંદે તોલમાપના ંધોરણોને અિધિનયમ,૧૯૫૬ ને બદલવા 
તોલમાપના ં ધોરણોનો અિધિનયમ ૧૯૭૬ ધડયો દેશમા ં તોલમાપની 
પધ્ધિતને આધિુનક બનાવવામા,ંતોલમાપના ંધોરણેના અિધિનયમ, ૧૯૭૬ 
દર્ારા અથવા તે હઠેળ થાિપત તોલમાપના ંધોરણાના અમલની જોગવાઇ 
કરવા,તોલમાપ (અમલ) અિધિનયમ,૧૯૮૫ ધડવામા ં આ યો આ 
અિધિનયમ તોલમાપના ં ધોરણોની જ જોગવાઇ કરે છે એટલુ ં જ નથી, 
બલકે વાિણજય યવહારો,ઔધોિગક માપ તથા જાહરે અન ે માનવ 
સલામતી સિુનિ ત કરવાની માપ જ િરયાતમા ંમીટર િવષયક ચોકસાઇ 
સિુનિ ત કરીને ગર્ાહકની વધ ુ સારી સરુક્ષાની પણ જોગવાઇ કરે છે. 
અિધિનયમની મખુ્ય િવશેષતાઓ નીચે મજુબ છે. 
(ક)વાિણિજયક યવહારો, ઔ ોિગક માપ અને જાહરે આરોગ્ય અને માનવ 
સલામની સિુનિ ત કરવામા ં રહલેા ંમાપ આવરી લેવા કાનનૂી િનયતંર્ણ 
િવ તાર, 
(ખ) રાજ્યમા ંઅસરકારક અમલ બજવણી તતંર્ ઉભુ ંકરવુ.ં 
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(ગ) સામિયક ખરાઇને અધીન તોલમાપ વપરનારાઓની ન ધણી, 
(ધ) તોલમાપના િનમાર્ણ, અને વેચાણ િવિનમયનુ.ં 
(ચ) આંતર-રાજ્ય વેપાર અને વાિણજય દરિમયાન વચેેલી કે િવતરણ 
કરેલી,પકે કરેલી વ તઓુનુ ંિવિનમય  

(છ) ઢગલાબધં વચેેલ ચીજવ તઓુનુ ંિવિનમય  

(જ)કાયદા િવ ધ્ધના ગનુા માટે િશક્ષા  

તોલમાપના ં ધોરણો (અમલ) અિધિનયમ,૧૯૮૫ અથવા તોલમાપ ના ં
ધોરણો (અમલ) અિધિનયમ,૧૯૭૬ હઠેળ અથવા ત ે દર્ારા આપવામા ં
આવલે કે નાખવામા ંઆવેલ સત ્તાઓ ના ઉપયોગ કરવા અન ે ફરજોને 
કાયર્ રીતે બજાવવા માટે િનયતંર્ક,િનરીક્ષકો અન ે  અન્ય અિધકારીઓ અન ે
કમર્ચારીઓની િનમણ ૂકં માટે જોગવાઇ કરવામા ં આવી છે તોલમાપના 
ધોરણો(અમલ) અિધિનયમ,૧૯૮૫ હઠેળ,એવી જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે 
કે ફરતા રહતેા વેચનાર ન હોય તેવી કોઇપણ યિક્ત, કોઇ  પણ 
યવહારમા ંઅથવા ઔ ાિગક ઉત્પાદન અથવા રક્ષણ માટે કોઇ તોલ કે 
માપનો ઉપયોગ કરશે નિહ,િસવાય કે તે અિધિનયમ હઠેળ ન ધાયલે હોય 
ન ધણી માટે અિધિનયમ મા ંજોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.તથા અિધિનયમ 
હઠેળ ન ધણી નહી કરાવવા બદલ િશક્ષા માટે જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવી 
છે. 
 અિધિનયમની કલમ-૨૪ હઠેળ તોલમાપની ખરાઇ અને ટેિમ્પંગ માટે 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. એમા ંજોગવાઇ છે કે ની પાસ ેતોલમાપ 
હોય,કબજો હોય કે િનમતંર્ણ હોય તે દરેક યિક્ત,તે તોલમાપ નો ઉપયોગ 
કરી રહી છે. ઉપયોગ કરવાનો આશય છે અથવા ઉપયોગ કરવાનો સભંવ 
છે. તેવા સજંોગોમા ં આવા ં તોલમાપનો આવો ઉપયોગ કરતા ં પહલેા,ં 
િનયતંર્ક દર્ારા આવા ંતોલમાપ ની ખરાઇ કરાવશ.ેખરાઇ અને પનુ:ખરાઇની 
કાયર્રીિતની જોગવાઇ  અિધિનયમમા ં કરવામા ં આવી છે.કલમ ૨૪ ના 
ઉ લધંન માટે, પાચંસો િપયા સધુીનો દંડ અને બીજા અન ેપછીના ગનુા 
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માટે એક વષર્ સધુીની કેદ તથા દંડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.ધોરણ 
સરના ંન હોય એવા ંતોલમાપના ઉત્પાદન માટે બનાવટી સીલ બનાવવા 
માટે તથા ધોરણસરની ન હોય એવી ચીજ વ તુઓંના વચેાણ અને 
ડીિલવરી માટે િશક્ષાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
 તોલમાપના ં ધોરણો થાિપત કરવા  તોલમાપ તથા તોલમાપ કે 
સખં્યાથી વેચાતો અથવા િવતરણ કરતા અન્ય માલના વપેાર માટે 
૧૯૭૬નો અિધિનયમ પસાર કરવામા ં આ યો છે. અિધિનયમમા ં
ધોરણસરના ંન હોય એવ ંતોલમાપના ઉપયોગની મનાઇ કરવામા ંઆવી 
છે અને ધોરણસરના ં ન હોય એવા ં તોલમાપના િનમાર્ણ માટે િશક્ષાની 
જોગવાઇ કરવામા ં આવી છે. તોલમાપના ં ધોરણ અિધિનયમ,૧૯૭૬ની 
કલમ ૨૧ હઠેળ એવી જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે કે ધોરણસરના ંતોલમાપ 
અથવા સખં્યા દશર્કો િસવાયના ં તોલમાપ કે સખં્યા દશર્કો ઉપયોગ, 
ધોરણસરના ં તોલમાપ કે સખં્યા દશર્કો તરીકે ઉપયોગ કરી શકશે 
નિહ.ધોરણસરના ંતોલમાપ અથવા સખં્યાના ધોરણના ંમાપ અનસુાર ન 
હોય એવા ંકોઇ તોલમાપ કે સખં્યાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે છ માસની 
કેદની સજા અથવા એક હજાર િપયાનો દંડ અથવા બ ે ગનુા માટે િનયત 
કરવામા ંઆવી છે અને બીજા અને પછીના ગનુા માટે, બે વષર્ સધુીની કેદ 
છે. તે પર્માણે ધોરણસર યિુનટ હોય તેવા,ંમાપ કે સખં્યા ની કોઇ કોતરણી કે 
િનદેર્શ કરવા માટે િશક્ષાઓ િનયત કરવામા ંઆવી છે. તથા ખોટા કે ખરાઇ 
કરાર િવનાના ંતોલકે માપ તથા કોઇ આંતર રાજ્ય વેપાર કે વાિણજય 
દરિમયાન કે એના સબધંમા ંવપરાયલે દરેક ખોટા પેિકંગને જપ્ત કરવાની 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
 તોલમાપ ધોરણ અિધિનયમ ૧૯૭૬ ની કલમ-૩૩ હઠેળ એવી 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે કે આ ભાગ લાગ ુપડે છે ત ેકોઇ પણ માલ 
વ તુ ંઅથવા સવેાઓના સબધં ંમા ંકોઇ પણ યિક્ત 

(ક) શબ્દ કે મ ઢેથી અથવા અન્યથા કોઇ િકંમત કે ચા ન ે ટાકંી કે જાહરે 
કરી શકશે નહીં,અથવા 
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(ખ) કોઇ ભાવ-યાદી,ભરિતયુ ં કેશ મેમો અથવા અન્ય દ તાવજે આપશે કે 
પર્દિશર્ત કરશે નહીં ,અથવા  

(ગ) કોઇ જાહરેખબર ,પો ટર કે અન્ય દ તાવેજ તૈયાર કે પર્િસધ્ધ કરશે 
નહીં, અથવા  

(ધ) પકેેજ પર કે કોઇ લેબલ પર કાટુર્ન કે અન્ય વ તુ ંપર પકેેજ ની 
વ તઓુ દશાર્વશ ેનહીં, અથવા  

(છ) ધોરણસરનો એકમ કે વજન માપ કે સખં્યા અનસુાર હોય તે િસવાય 
કોઇ જથ્થો કે પિરણામ યકત કરી કરશે નહીં  

 ક્લમ-૩૩ની ભગં માટે તથા ક્લમ-૩૩ હઠેળ બીજા અને પછીના ગનુા 
માટે િશક્ષાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.૩ વષર્ની મદુતની સખત કેદ 
તથા દંડની િશક્ષાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે.વ તુ ંચીજ કે સેવાના 
સબંધં કોન્ટર્ાકટ કે અન્ય કરારમા ંવજન,માપ અથવા સખં્યા દર્ારા િનિદ  ટ  
કરેલ જથ્થા કરતા ં વ તુ,ંચીજ કે સેવાનો જથ્થો વધ ુ ઓછો માગવા, 
મેળવવા કે મગા યો કે મળે યો હોવાની યિક્તને ટ આપવી ગમેત ે
પર્કારના ંકોઇ િઢ,િરવાજ,પર્ધ્ધિતની પર્થાને અિધિનયમની કલમ-૩૪ હઠેળ 
રદ જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે.કલમ-૩૪ના ઉ લધંનની િશક્ષાની જોગવાઇ 
અિધિનયમની કલમ-૫૭ હઠેળ કરવામા ંઆવી છે. 
 યવસાય મા ંવપરાતા ં િવિવધ  તોલમાપ ના ંમોડલની મજુંરી માટે 
જોગવાઇ ઓ કરવામા ંઆવી છે મોડેલની મજુંરી સાથે કે મજુંરી િવના 
વજનનુ ંઉત્યાદન અિધનયમ ની કલમ-૬૦ હઠેળ ગનુો બનાવવામા ંઆવેલ 
છે.  

 અિધિનયમની કલમ-૩૯ મા ંજોગવાઇ છે કે જથ્થો અન ેપેકેજ વ પ ે
િવિવધ ચીજવ તુ ંનુ ંમળૂ જાહરે કરવાનુ ંઅને દરેક પકેેજ પર ઉત્પાદક 
પેકર અને િવતરકનુ ંનામ િપર્ન્ ટની જ ર છે. પેકેજમાનંી વ તુનંી સખં્યા 
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દશાર્વવામા ંઆવી હોય ત્યા,ં આવુ ંપકેેજ કે લેબલ, આવી દરેક વ તુ ંના 
ચોખ્ખા જથ્થા (તોલમાપ અન ેસખં્યાના અથર્ની િવગત પણ હોવી જોઇએ)  

તોલમાપના ધોરણનો (અમલ) અિધિનયમ,૧૯૮૫ મા સધુારાથી એવી 
ગવાઇ કરાવામા ં આવી છે કે અિધિનયમ હઠેળ ગનુાની િવચારણાની 

ફિરયાદ                                                     

(૧)િનયતંર્ક, 
(૨) સામાન્ય કે ખાસ હુકમથી િનયતંર્ક, દર્ારા અિધકૃત કરેલ અન્ય અિધકારી 
(૩) નારાજ થયેલ કોઇ યિક્ત,અથવા  

(૪)માન્ય ગર્ાહક મડંળ,નારાજ થયેલ સભ્ય આવા મડંળના સભ્ય હોય કે ન 
હોય  

ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ 

(૨૦૦૨ના ૬૨મા અિધિનયમથી સધુાયાર્ પર્માણે) 

પર્ તાવના 

મ મ આયોિજત િનમાર્ણ પર્વિૃતઓ વધી તેમ તેમ િવકેર્તા વધ ુમજબતૂ 
અન ેવધ ુસારો સગંિઠત બન્યો,જ્યાર્ એ ખરીદનાર  અંિતમ ગર્ાહક છે. 
અસગંિઠત અને નબળો રહલેો ર ો ખરીદનાર ને સરળતાથી ગેરમાગેર્ દોરી 
શકાય છે અન ે છેતરી શકાય છે. સામાન્ય ગર્ાહક ન તો જાણકાર છે કે ન 
સમુાિહતગાર અપર્માિણક િવકેર્તાઓથી બચવા એને મદદ અન ેસરુક્ષાની 
જ ર છે. દીવાની અદાલતમા ંજવાની િ થિતમા ં  ત ેનથી એની ફિરયાદન ે
ઝડપી,અને ત્વિરત ન્યાયની જ ર છે. સયંકુ્ત રા ટર્ોએ,ગર્ાહકો ની સરુક્ષા 
માટે ૯-૪-૧૯૮૫ના રોજ માગર્દશર્ક સચૂનાઓ અપનાવી હતી. યોગ્ય 
વૈધાિનક ઉપાયો લેવાની તમામ દેશો પાસ ેઅપકે્ષા રાખવામા ંઆવી હતી. 
તદનસુાર આ દિ ટકોણને ધ્યાનમા ં રાખીને "ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ 
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૧૯૮૬ પસાર કરવામા ંઆ યો ભારતમા ંએના પર્કારનો આ પર્થમ કાયદો 
છે. એનો ધ્યેય સામાન્ય રીતે ગર્ાહકના િહતોની વધ ુસારી સરુક્ષા છે.  
આ અિધિનયમનો ઉદેશ વપેારની શોષણખોર અન ેઅનિુચત પર્થાઓમાથંી 
ગર્ાહક ને બચાવવાનો અને બીનખચાર્ળ સરળતાથી સગુમ્ય તથા ઝડપી 
ઇલાજ પરૂો પાડવાનો છે. િવિવધ કારણોસર સામાન્ય કાયદા હઠેળ ઇલાજ 
ગર્ાહક બન્યો છે, એવા ંખોટા કાય માથંી સામાન્ય માનવી ને બચાવવાની 
લાબંા સમયથી અનભુવાની જ િરયાતોને આ અિધિનયમ પહ ચી વળે છે 
ગર્ાહક ન ે સીધેસીધો બજાર અથર્તતંર્ મા ં સહભાગી બનાવીન ે સમાજના 
ક યાણને પર્ોત્સાહન આપવામા ં અિધિનયમનુ ં મહત્વ રહલે ુ ં છે.ગર્ાહક  
શિક્તશાળી યવસાય તતંર્ અને સમાજ સામ ે  અસહાયતાનો સામનો કરી 
રહયો છે તે દૂર કરવાનો ત ેપર્યાસ કરે છે. 
 ભારતની સસંદે આ કાયદો િડસમે્બર ૧૯૮૬મા ં ધડયો.તે ૧૫મી 
એિપર્લ,૧૯૮૭થી અમલમા ંઆ યો જમ્મુ ંઅન ેકા મીર રાજ્ય િસવાય,જુલાઇ 
૧૯૮૭ સધુીમા,ંતમામ જોગવાઇઓ અમલમા ંઆવી ગઇ. જમ્મુ ંઅને કા મીર 
િવધાન મડંળે, જમ્મુ ંઅને કા મીર િવધાન મડંળ અિધિનયમ,૧૯૮૭ પસાર 
કય .રાજ્યના કાયદાઓ ૧૯૮૬ના કેન્દર્ના કાયદાની મોટા ભાગની 
જોગવાઇઓનો સમાવેશ કય  છે. ફોરમ  પર્મખુની ગેરહાજરીની િ થિત માટે 
જોગવાઇ કરવા આ અિધિનયમમા ં૧૯૯૧ મા ંસધુારા કરવામા ંઆ યા ૧૯૯૩ 
મા ંમોટા ફેરફાર કરવામા ંઆ યા િજ લા ફોરમ માટેની નાણાકીય મયાર્દા  
૧-૦૦ લાખથી વધારીને .૫-૦૦લાખ અને રાજ્ય કમીશન માટે ની 
નાણાકીય મયાર્દા .૧૦-૦૦લાખથી વધારીન ે ૨૦-૦૦ લાખ કરવામા ં
આવી ફિરયાદ કરવા ુ લક અન ે તર્ાસદાયક ફિરયાદો માટે .૧૦,૦૦૦ 
સધુીનુ ં ખચર્ આપવાની જોગવાઇ કરવામા ં આવી િજ લા ફોરમ રાજ્ય 
આયોગ તથા રા ટર્ીય આયોગની કામગીરી અંગે ધણા ંપિરવતર્ન કરવામા ં
આ યા.ં અિધિનયમના અમલનો વધ ુ અનભુવ મળતા,ંસધુારા 
અિધિનયમ,૨૦૦૨ દર્ારા મહત્વના ં પિરવતર્ન કરવામા ં આ યા.ંમોટા ં
પિરવતર્નો નીચે મજુબ છે. 
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(૧) િજ લા ફોરમ અને રાજ્ય આયોગની નાણાકીય મયાર્દાઓમા ંવધારો  
(૨) ફિરયાદ કે અપીલન ેપર્થમ દાખલ કરવાની રહશે.ે 
(૩) ફિરયાદ અને અપીલને પર્થમ દાખલ કરવાની રહશે,ે 
(૪) િનિદર્  ટ સમયમા ંિનણર્ય ન આપવામા ંઆવે તો કારણો ન ધવાના,ં  
(૫) મલુતવી રાખવાનુ ંખચર્ નાખી શકાય,  
(૬) વચગાળાનો હુકમ કરી શકાય,  
(૭) પર્મખુની ગેરહાજરીમા ંસૌથી વિર  ઠ સભ્ય પર્મખુના ંકાય  કરી શકે,  
(૮) અપીલ િવચારણામા ં લેવાતા ં પહલેા ં કેટલીક રકમ અગાઉથી જમા 
કરાવવી, 
(૯) નોિટસ,ફેકસ અથવા કુિરયર દર્ારા મોકલી શકાય  
ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમની મખુ્ય િવશેષતાઓ 

 અિધિનયમમા ંઆવરી લેવાયેલી મખુ્ય િવશેષતાઓનીચે જણાવી છે. 
કેન્દર્ સરકારે િવિશ ટ રીત ે મકુત કય  હોય તે માલ તે િસવાય આ 
અિધિનયમ તમામ માલ અને સેવાઓને લાગ ુપડે છે. 

o તે તમામ કે્ષતર્ોને આવરી લે છે ખાનગી જાહરે અન ેસહકારી  
o અિધિનયમની જોગવાઇઓ વ પમા ંવળતર પ છે. 
o તે ન્યાય-િનણર્ય સતાતતંર્ોની જોગવાઇ કરે છે,  સરળ,ઝડપી અન ે
િબન-ખચાર્ળ છે. 

o તે રા ટર્ીય,રાજ્ય અન ે િજ લા તરે ગર્ાહક સરુક્ષા કાઉિનસલો ની 
જોગવાઇ કરે છે. 

અિધિનયમ હઠેળ જોગવાઇઓ  
o ૧૯૮૬ના ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ નો મખુ્ય ઉદેશ, ગર્ાહકો 
ના િહતોની સરુક્ષા કરવાનો છે.અિધિનયમમા ં નીચેનાનંી 
થાપનાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 

o  ગર્ાહક સરુક્ષા કાઉિન્સલો અને  
o ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્યાયિનણર્ય કરનારી સં થાઓ  
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ગર્ાહક સરુક્ષા કાઉિન્સલો 
અિધિનયમ રા ટર્ીય, રાજ્ય અન ે િજ લા કક્ષાએ ગર્ાહક સરુક્ષા 
કાઉિન્સલોની થાપના માટે જોગવાઇ કરે છે.આ કાઉિન્સલોનો ઉદેશ 
ગર્ાહકોના અિધકારો ને ઉતેજન આપવા અન ેરક્ષણ કરવા માટેની 
નીિતઓ અપનાવવા અન ે સમીક્ષા કરવામા ં સબિંધત સરકારોને 
મદદ કરવાનો છે.આ ગર્ાહક કાઉિન્સલોની રચના યાપક આધાર 
પર છે. ગર્ાહકના અિધકારની તથા આ કાઉિન્સલોના સભ્યો ના 
અિધકારો માટે અસરકતાર્ િવિવધ િહતવાળા ં જૂથોનુ ં પર્િતિનિધત્વ 
કરતા નાગિરકો અન ેસગઠનો આ આ કાઉિન્સલના સભ્યો છે.સારા 
પનુ:િનવેશ માટે જાહરે-ખાનગી ભાગીદારીના ધોરણો ગર્ાહક 
કાઉિન્ સલોની રચના કરવી જ રી છે. અને તે દર્ારા ગર્ાહક અિધકાર 
સરુક્ષાના કે્ષતર્મા ં નીિતની સમીક્ષા કરવામા ં આવે છે. આ 
કાઉિન્ સલોનો મખુ્ ય ઉદેશ સમાજમા ંગર્ાહકના અિધકાર અન ે િહતને 
ઉત્ તેજન આપવાનો અને રક્ષણ કરવાનો છે. 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાય િનણર્યકારી સં  થાઓ 
 અિધિનયમમા ં ૩-  તરીય અધર્-ન્ યાિયક  યવ  થા િવચારવામા ં
આવી છે. તર્ણ  તરે, એટલે કે િજ  લા,રાજય અન ે રા  ટર્ીય  તરે 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ ન્ યાય િનણર્ય કરનાર સસં ્થાઓ છે. તે 
િજ  લા ફોરમ,રાજય કિમશનો અને રા  ટર્ીય કમીશન તરીકે 
ઓળખાય છે. આ િવકેિન્ દર્ત ફોરમ, નારાજ થયેલ ગર્ાહકોને યોગ્ ય 
ફોરમમા ંજવા મદદ કરે છે. િજ  લા ફોરમના અધ્ યક્ષપદે િજ  લા 
ન્ યાયાધીશ બેસ ે છે. રાજય કમીશનના અધ્ યક્ષપદે ઉચ્ ચ 
ન્ યાયાલયના િનવતૃ્ ત ન્ યાયધીશ હોય છે. રા  ટર્ીય કમીશનના 
અધ્ યક્ષપદે સવ ચ્ ચ ન્ યાયાલયના િનવતૃ્ ત ન્ યાયાધીશ બેસે છે. 
િજ  લા ફોરમ . ૨૦ લાખ સધુીની બાબતો અંગે ન્ યાય િનણર્ય આપી 
શકે છે, રાજય કમીશન એક કરોડ અન ેરા  ટર્ીય કમીશન . ૧ કરોડ 
ઉપરની બાબતનો ન્ યાય-િનણર્ય કરી શકે છે. આ ન્ યાય િનણર્ય 
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કરનારી સં  થાઓ સમક્ષની કાયર્વાહી કુદરતી ન્ યાયના િસધ્ ધાતં 
અનસુાર િવિનયિમત થાય છે. નવી રજૂ કરેલી ફરીયાદો સાથે ફી 
હોવી જ રી છે. 

ગર્ાહકના અિધકાર 
(૧) િજંદગી અને િમલકતને જોખમકારક હોય તવેા માલ તથા સેવા 
 બજારમા ંમકુવામાથંી સરુક્ષાનો અિધકાર. 
(ર) માલ અને સેવાઓની ગણુવત્ તા,પર્માણ,શધુ્ ધતા,ધોરણ તથા િકંમતથી 
 માિહતગાર થવાનો અિધકાર થી ગર્ાહકોનુ ંઅનિુચત વપેાર પર્થાઓ 
 સામે રક્ષણ કરી શકાય. 
(૩)  પધાર્ત્ મક ભાવે માલ અને સેવાઓમા ંપર્વેશનો અિધકાર. 
(૪) ગર્ાહકના િહતને યોગ્ ય િવચારણા મળે તે સાભંળવાનો અને ખાતરીનો 
 અિધકાર. 
(પ) અનિુચત વપેાર પર્થાઓ, િનયિંતર્ત વેપાર પર્યાસો અને ગર્ાહકના 
 શોષણન ેરોકવાનો અિધકાર. 
(૬) ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર. 
(૭) ગર્ાહક તકરારના ઝડપી અન ેસાદા િનવારણનો અિધકાર. 
 ગર્ાહક 
 અિધિનયમ ગર્ાહક શબ્ દની  યાખ્ યા નીચે મજુબ કરે છે. 
 ગર્ાહક એટલે   યિકત- 
(૧) અવેજ આપીને અથવા આપવાનુ ં વચન આપેલ અથવા અંશતઃ 
આપલે અને અંશતઃ આપવાનુ ં વચન આપલે હોય તવેા અવેજ બદલ 
અથવા િવલિંબત ચકુવણીની કોઇ ૫ણ ૫ધ્ ધિત હઠેળ કોઇ માલ ખરીધો 
હોય તે  યિકત અન ેતેમા ંએવી  યિકતની સમંિતથી એવો કોઇ ઉ૫યોગ 
કરવામા ંઆવ ે ત્ યારે   યિકત એવો કોઇ માલ આપેલ અથવા વચન 
આપલે અથવા અંશતઃ આપેલ અથવા અંશતઃ આપવાનુ ંવચન આપલે 
અવેજ બદલ અથવા િવલિંબત ચકુવણીની કોઇ પધ્ ધિત હઠેળ આવો માલ 
ખરીધ્ યો હોય તેવી  યિકત િસવાયની આવા માલના કોઇ પણ વાપરનારને 
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જયારે આવી  યિકતની મજુંરીથી વપરાશ કય  હોય ત્ યારે એનો સમાવેશ 
થાય છે. ૫ણ ફરીથી વેચવા અથવા કોઇ૫ણ વાિણિજયક હતે ુમાટે માલ 
મેળવતી  યિકતનો સમાવેશ થતો નથી, અથવા 
(ર)  અવેજ આપીન ેઅથવા આપવાનુ ંવચન આપલે અથવા અંશતઃ 
આપલે અને અંશતઃ આપવાનુ ંવચન આપલે હોય તવેા કોઇ અવજે બદલ 
અથવા િવલિંબત ચકુવણીની કોઇ પધ્ ધિત હઠેળ કોઇ સેવા ભાડેથી મેળવી 
હોઇ અથવા પર્ાપ્ ત કરી હોય તે  યિકત અને તેમા ં આપલે અથવા 
આપવાનુ ંવચન આપેલ અથવા અંશતઃ આપલે અથવા અંશતઃ આપવાનુ ં
વચન આપેલ અવેજ બદલ અથવા િવલિંબત ચકુવણીની કોઇ પધ્ ધિત 
હઠેળ આવી સેવા મળેવી હોય અથવા પર્ાપ્ ત કરી હોય તેવી  યિકત 
િસવાયની આવી સેવાનો કોઇ ભાગ િહતાિધકારીનો, જયારે પર્થમ જણાવેલ 
 યિકતની મજુંરીથી આવી સેવા ભાડે લીધી હોય અથવા પર્ાપ્ ત થઇ હોય 
ત્ યારે તેનો સમાવેશ થાય છે. ૫ણ તમેા ંવાિણિજયક ઉપયોગમા ં લેવામા ં
આવતી આવી સવેા મેળવતી  યિકતનો સમાવેશ થતો નથી. 
વપરાશી માલ 
 અિધિનયમ હઠેળ માલ એટલે દાવા યોગ્ ય હકદાવા િસવાયની તમામ 
પર્કારની જગંમ િમલકત તથા નાણા અને  ટોક અને શેર ઉગતો પાક,ઘાસ 
અન ેજમીન સાથે જોડાયેલ અન ેએનો ભાગ બનતી વ  તઓુ  જમીનો 
ભાગ બનતી હોય અને વચેાણ પહલેા અથવા વેચાણ કોન્ ટર્ાકટ હઠેળ 
આપવા સમંત હોય તે. 
સેવાઓ 
 અિધિનયમ હઠેળ સેવાઓ એટલે સભંિવત વાપરનારને મળી શકે 
તેવી કોઇ ૫ણ પર્કારની સેવા તેમા ં
બેિન્ કંગ,ધીરાણ,વીમા,પિરવહન,પર્િકર્યા,િવધતૃ અથવા બીજા ઉજાર્ના 
પરુવઠા, જમવાની અથવા રહવેાની અથવા ત ે બન્ ન ે ગહૃ 
બાધંકામ,મનોરંજન, આનદંપર્મોદ અથવા સમાચાર અથવા બીજી માિહતી 
પરુી પાડવા સાથે સકંળાયેલી સગવડોની જોગવાઇનો સમાવેશ છે. ૫ણ 



 - 52 - 

તેમા ં િવનામ ૂ  યે અથવા  યિકતગત સવેાના કરાર હઠેળ કોઇ સેવા 
બજાવવાનો સમાવેશ થતો નથી. 
ફિરયાદ 
 અિધિનયમ ફિરયાદની  યાખ્ યા કરે છે,ફિરયાદ એટલે આ 
અિધિનયમથી અથવા હઠેળ જોગવાઇ કરેલ કોઇ રાહત મેળવવાના હતેથુી 
ફિરયાદીએ લેિખતમા ંએવો આક્ષેપ કય  હોય કે - 
(૧) કોઇ વેપારી અથવા સેવા પરુી પાડનાર  યિકતએ કોઇપણ 
ગેરવાજબી વેપાર રીિત અથવા િનયિંતર્ત વેપાર રીિત અપનાવી છે. 
(ર) પોતે ખરીદેલ અથવા પોતે ખરીદવા કબલુ થયલે માલ એક કે વધ ુ
ખામીવાળો છે. 
(૩) પોતે ભાડે રાખલેી અથવા તેને પર્ાપ્ ત થયેલી અથવા ભાડે રાખવા કે 
પર્ાપ્ ત કરવા કબલૂ થયેલ સેવા, કોઇપણ બાબતની ખામી (ઉણપ)વાળી છે. 
(૪) વેપારી અથવા યથાપર્સગં,સિવર્સ પરૂી પાડનાર  યિકતએ ફિરયાદમા ં
જણાવલે માલ માટે અથવા સિવર્સ માટે - 
 (ક) તે સમયે અમલમા ં હોય તવેા કોઇ પણ કાયદાથી અથવા તે 
હઠેળ નકકી કરેલ ુ (ખ) માલવાળા કોઇપણ પેકેટમા ંઅથવા માલ ઉપર 
દશાર્વલે (ગ) તે સમય ેઅમલમા ંહોય તવેા કોઇપણ કાયદાથી અથવા તે 
હઠેળ તેના ધ્ વારા ભાવની યાદી પર્દિશર્ત કરેલ (ઘ) પક્ષકારો વચ્ ચેની 
કબલૂાત કરેલ િકંમત કરતા ંવધ ુિકંમત લીધી છે. 
(૫) લોકોને વેચવા માટે આપ્ યો હોય જયારે જીંદગી અન ેસલામતી માટે 
જોખમકારક હોય તેવો માલ (ક) તે સમય ેઅમલમા ં હોય તવેા કોઇપણ 
કાયદાથી અથવા તે હઠેળ પાલન કરવાની જ ર હોય તેવા માલની 
સલામતીને લગતા કોઇપણ ધોરણોનુ ંઉ  લઘંન કરીન ે (ખ) વેપારી યોગ્ ય 
કાળજી સાથે જાણી શકે કે એવી રીત ે ઓફર કરેલ માલ લોકો માટે 
અસલામત છે તો 
(૬) વાપરવામા ં આવે ત્ યારે લોકોની િજંદગી અન ે સલામતીને 
જોખમકારક હોય અથવા જોખમકારક થવાનો સભંવ હોય તેવી સિવર્સ પરુી 
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પાડનાર  યિકતએ આપી હોય  આવી  યિકત,િજંદગી અને સલામતીને 
હાિનકારક હોવાનુ ંયોગ્ ય કાળજીપવૂર્ક જાણી શકે છે. 
ફિરયાદ કોણ કરી શકે 
 ફિરયાદ ટપાલ ધ્ વારા મોકલી શકાય અથવા જાતે રજૂ કરી શકાય 
સામાન્ ય રીત ે ફિરયાદની ચાર નકલો રજૂ કરવી જ રી છે.  પકૈી એક 
નકલ સામા પક્ષકારન ે મોકલવામા ં આવ ે છે. ફિરયાદ,ફિરયાદી અથવા 
એનો અિધકૃત એજન્ ટ રજૂ કરી શકે અને સહી કરી શકે. 
ફિરયાદ ફોમર્ 
ફિરયાદ કરવા માટે અિધિનયમમા ં કોઇ ખાસ ફોમર્ િનયત કરવા◌ામા ં
આવલે નથી સારી રીત ેલખાયેલ ફિરયાદ નીચેના ફોમેર્ટમા ંહોવી જોઇએ. 
ફિરયાદીનુ ંનામ અને સરનામુ ં
સામા પક્ષકારોનુ ંનામ અન ેસરનામુ ં
ફિરયાદની પક્ષવાદ ભિૂમ 
જણાયલે ખામી/ઉણપ 
ફિરયાદ તારવવા ફિરયાદીએ કરેલ પર્યાસ 
ફિરયાદના સમથર્નમા ંસાિબતીઓ 

હકમૂત 
સમય-મયાર્દા 
માગેલી દાદ 
 થળ,તારીખ અને સહી 
ચકૂવવાપાતર્ ફી 
દરેક ફિરયાદ સાથ ેિનયત ફી ચકૂવવાની રહશેે. 
 રકમ ફી 
. ૧-૦૦ લાખ સધુી . ૧૦૦

  
. ૧-૦૦ લાખ અને પ-૦૦ લાખ વચ્ ચે . ૨૦૦ 
. પ-૦૦ લાખ અને ૧૦-૦૦ લાખ વચ્ ચે . ૪૦૦  
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. ૧૦-૦૦ લાખ ઉ૫ર . ૫૦૦ 
ફિરયાદ દાખલ થવા બાબત. 
 ફિરયાદ મ યેથી, િજ  લા ફોરમ,હકુમથી ફિરયાદન ેઆગળ વધારવા 
અથવા ઇન્ કાર કરવાની ટ આપશે ફિરયાદનો ઇન્ કાર કરતા ૫હલેા ં
ફિરયાદને સાભંળવાની તક આ૫વામા ંઆવે છે. 
ફિરયાદ મ યથેી કાયર્રીિત 
 ફિરયાદ મ યથેી િજ  લા ફોરમ ફિરયાદ દાખલ કરવાપાતર્ છે તનેો 
િનણર્ય ૨૧ િદવસમા ંકરશે જો ફિરયાદ દાખલ કરવામા ંઆવ ેતો ફિરયાદની 
નકલ ફિરયાદમા ંજણાવલે  સામા પક્ષકારને  ૨૧ િદવસની અંદર મોકલી 
આપશ ે ફિરયાદીનુ ં પોતાનુ ં વતૃર્ાતં આપવા એને જણાવશે જવાબ ૩૦ 
િદવસમા ંઆપવો જોઇએ આ મદુત વધ ુ ૧૫ િદવસ સધુી વધારી શકાશ ે
સામો પક્ષકાર ફિરયાદમાના આકે્ષપોની તકરારકરે અથવા સમયની અંદર 
જવાબ ન આપે તો તકરારની પતાવટ કરવા ફોરમ આગળ વધશ.ે 
અપીલો 
  યિકત ફોરમના િનણર્યથી નારાજ થાય ત્ યારે ત ેઉપલી અદાલતમા ં
િનણર્યન ેપડકારી શકે છે. આને અપીલ કહવેામા ંઆવે છે િજ  લા ફોરમ 
સામેની અપીલ રાજય કમીશન સમક્ષ રજૂ કરવી અને રાજય કમીશન 
સામેની અપીલ રા  ટર્ીય કમીશન સમક્ષ કરવી જોઇએ અન ે રા  ટર્ીય 
કમીશન સામેની અપીલ ચકુાદાની તારીખથી તર્ીસ િદવસના સમયગાળાની 
અંદર સવ ચ્ ચ ન્ યાયાલયમા ંકરવી જોઇએ. 
ગર્ાહકને મળતા ઉપાયો 
(૧) યોગ્ ય પર્યોગશાળાએ દશાર્વલેી ખામી માલમાથંી દૂર કરવી. 
(ર) માલને બદલે સમાન વણર્નના નવા માલને આપવો તે માલ સમાન 
ખામીથી મકુત હોવો જોઇએ. 
(૩) ફિરયાદીએ આપલે િકંમત કે ચા  પરત કરવો. 
(૪) સામા પક્ષકારની બેદરકારીને લીધે ગર્ાહકન ે ભોગવવુ ં પડેલ કોઇ 
નકુશાન કે હાિન માટે ગર્ાહકને એવી રકમ ચકૂવવી. 
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(૫) પર્  તતુ સેવાઓમાનંી ખામીઓ કે ઉણપો દૂર કરવી. 
(૬) અનિુચત વપેાર પર્થા કે િનયિંતર્ત વપેાર પર્થા બધં કરવી અથવા 
પનુરાવતર્ન કરવ ુનિહ. 
(૭) વેચાણ માટે જોખમકારક માલની ઓફર કરવી નિહ. 
(૮) વેચાણ માટે ઓફર કરાતા જોખમકારક માલન ેપાછો ખેંચવો. 
(૯) પક્ષકારોને પયાર્પી ખચર્ પુ  પાડવ.ુ 
 યાખ્ યાઓ અન ેિવષય-કે્ષતર્ 

 અિધિનયમ વપરાયેલ િવિવધ શબ્ દ-પર્યોગોની  યાખ્ યાઓનો 
સમાવશે કરે છે. આ  યાખ્ યાઓ િનધાર્િરત કરેલ શબ્ દ કે વાકયાશંની 
 યાખ્ યાનો સમાવશે કરે છે. એનો  પ  ટ અથર્ એ થાય છે કે  યાખ્ યાઓ 
માતર્ અિધિનયમ અન ેએના હતેઓુન ેજ લાગ ુપડે છે. 
યોગ્ ય પર્યોગશાળા 
 યોગ્ ય પર્યોગશાળા એટલે એવી પર્યોગશાળા છે કે ને યોગ્ ય સરકારે 
માન્ ય કરી હોય તે ખાનગી પર્યોગશાળા ૫ણ હોઇ શકે પરંત ુત ેયોગ્ ય 
સરકાર ધ્ વારા િવિધસર માન્ ય કરવામા ંઆવી હોવી જોઇએ કોઇ માલ 
ખામીવાળો છે કે કેમ ત ેનકકી કરવાના હતેથુી આવા માલનુ ંપથૃ્ થકરણ કે 
કસોટી યોગ્ ય પર્યોગશાળાઓએ કરવાની રહ ેછે. 
ફિરયાદ 
 અિધિનયમમા ં ફિરયાદની  યાખ્ યા કરવામા ં નીચે મજુબ કરવામા ં
આવી છે. 
(૧) ગર્ાહક અથવા 
(ર) કં૫ની અિધિનયમ,૧૯૫૬ હઠેળ અથવા કોઇપણ યોગ્ ય કાયદા હઠેળ 
ન ધાયલે કોઇપણ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક મડંળ, અથવા 
(૩) ફિરયાદ કરતી કેન્ દર્ સરકાર કે રાજય સરકાર 
(૪) એક સરખુ ં િહત ધરાવતા સખં્ યાબધં ગર્ાહકો હોય ત્ યારે એક અથવા 
વધ ુગર્ાહકો 
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 આ એક નવી જોગવાઇ છે  મોટાભાગના ભારતીઓને પોતાની 
ફિરયાદોના િનવારણ માટે અન ે એમાયં તેઓ િનરક્ષર અન ે પોતાના 
અિધકારો માટે અજાણ હોય ત્ યારે મદદ કરે છે. 
ફિરયાદ 
 અિધિનયમમા ં ફિરયાદની  યાખ્ યા,અનિુચત અને િનયિંતર્ત વેપાર 
પર્થાઓ, ખામીવાળા માલ, ઉણપવાળી સેવાઓ,અિતશય ભાવ અન ે
જોખમકારક માલ અંગે અથવાએની સામે ફિરયાદીએ કરેલ કોઇપણ લેિખત 
આકે્ષપ 

 ૨૦૦રના સધુારામા ંફિરયાદની  યાખ્ યા િવ  તારવામા ંઆવી છે. હવે 
અિધિનયમ હઠેળની ફિરયાદ માતર્ વેપારીઓ સામેજ નહી બલકે અનિુચત 
વેપાર પર્થા અપનાવવા માટે સેવા પરુી પાડનારાઓ સામે સેવામા ંઉણપ 
માટે પણ ફિરયાદ કરી શકાય છે. 
વ૫રાશી માલ 
  યાખ્ યાની અંદર આ ગર્ાહકોની પર્થમ કક્ષા ગર્ાહક તરીકે હક-દાવો 
કરનાર  યિકતએ નીચેની શરતો સતંોષવી જોઇએ. 
(૧) િવકેર્તા અને ખરીદનાર વચ્ ચે વચેાણ  યવહાર હોવો જોઇએ. 
(ર) તે માલ અંગેનો હોવો જોઇએ. 
(૩) તે અવેજ માટે હોવો જોઇએ. 
(૪) એની ચકુવણી કરવામા ંઆવી હોવી જોઇએ અથવા વચન આપવામા ં
આ  ય ુહોવુ ંજોઇએ અથવા અંશતઃ ચકુવણી કરવામા ંઆવી હોવી જોઇએ 
અથવા અંશતઃ વચન આપવામા ં આ  ય ુ હોવુ ં જોઇએ અથવા િવલિંબત 
ચકુવણીની કોઇ પર્જા હઠેળ હોવ ુજોઇએ. 
(૫) આવો ઉપયોગ મળૂ ખરીદનારની મજુંરીથી કરવામા ંઆ  યો હોય 
ત્ યારે વાપરનાર પણ ગર્ાહક હોઇ શકે. 
સેવાઓના ગર્ાહક : અિધિનયમો િનયત કરેલ ગર્ાહકની બીજી કક્ષા સેવાઓ 
ભાડે રાખનાર અને વાપરનારની છે.સેવાના હતે ુ માટે અિધિનયમ હઠેળ 
ગર્ાહક ગણાવા માટે એ જ રી છે કે સેવાઓ ભાડે લીધી હોવી જોઇએ અથવા 
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અવેજ માટે લાભ લીધો હોવો જોઇએ આમ છતા ંઆવો અવેજ તાત્ કાિલક 
ચકૂવવામા ંઆ  યો ન હોવો જોઇએ. 
ગર્ાહક તકરાર 
 એટલે ની િવ ધ્ ધ ફિરયાદ કરવામા ં આવી હોય તે  યિકત 
ફિરયાદમા ંજણાવલે આકે્ષપોનો ઇન્ કાર કરે અથવા તકરાર કરે ત્ યારે તેવી 
તકરાર 
ખામી 
 એટલે તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદાથી અથવા(કોઇ 
કરાર  યિકત કે સિૂચત) તે હઠેળ જાળવવાનુ ં ફરમા  યુ ં હોય અથવા 
કોઇપણ માલના સબધંમા ં કોઇપણ રીતે વેપારીએ દાવો કય  હોય તેવા 
ગણુવત્ તા, જથ્ થા, 
ગણુશિકત,શધુ્ ધતા અથવા પર્માણમા ં કોઇ ખામી અચોકકસતા અથવા 
ઓછાપણુ.ં 
તટૂ 
 તટૂ એટલે તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા કોઇપણ કાયદાથી અથવા 
તે હઠેળ જાળવવાનુ ંફરમા  ય ુહોય અથવા કોઇપણ સવેાના સબધંમા ંકોઇ 
કરાર અનસુાર અથવા અન્ ય કોઇ  યિકતએ બજાવવાનુ ંહાથ ધરવાનુ ંહોય 
તેવા કોઇ કાયર્ની ગણુવત્ તા,પર્કાર અને રીતમા ં કોઇ ખામી,અચોકકસતા, 
ઓછાપણુ.ં 
માલ 
 વપરાશી માલમા ંનીચેનાના ંસમાવેશ થાય છે. 
 
(૧) ભારતમા ંિનિમર્ત,પર્િકર્યા કરેલ અથવા ખાણકામ કરેલ ઉત્ પાદન 
(ર) ફાળવણી પહલેા શેર ઇ  ય ુકરવા સિહત શેર અને  ટોક 
(૩) ભારતમા ંપરુો પાડેલ,વહેંચણી કરેલ અથવા િનયિંતર્ત કરેલ માલના 
સબધંમા ં ભારતમા ંઆયાત કરેલ માલ. 
ઉત્ પાદકઃ- ઉત્ પાદક એવો છે - 
(૧) કોઇ માલ અથવા એના ભાગ બનાવ ેઅથવા ઉત્ પાદન કરે 
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(ર) કોઇ માલ ન બનાવે અથવા ઉત્ પાદન ન કરે પણ બીજાએ બનાવેલ 
અથવા  ઉત્ પન્ ન કરેલ તનેા ભાગ જોડે અથવા 
(૩) બીજા કોઇપણ ઉત્ પાદકે બનાવેલ અથવા ઉત્ પાિદત કરેલ કોઇપણ 
માલ ઉપર  પોતાનો માક  લગાવ ેઅથવા લગાવડાવ ેઅથવા આવો માલ 
પોતે બના  યો  હોવાનો હક-દાવો કરે. 
િનયતંર્ણકારી વપેારી પર્થાઃ 
 અન્ ય માલ અન ે સેવાઓન ે ખરીદવા ભાડે રાખવા, અથવા લાભ 
લેવા માટેની પવૂર્વતીર્ શરત તરીકે કોઇ માલ કે સેવાઓ ખરીદવા ભાડે 
રાખવા અથવા લાભ લેવાનુ ંગર્ાહક માટે ફરિજયાત બનાવે તેજી કોઇ ૫ણ 
વેપારી પર્થા આ સદંભર્મા ં કોઇ૫ણ વપેાર કરવા સબંધંી વેપાર પર્થાને 
અગર્લક્ષી તરીકે સમજવાની હોય છે. અને એમા ં આનો સમાવેશ થાય 
છે.(૧)કોઇ૫ણ  યિકતએ કરેલી કોઇ૫ણ વ  ત ુ  કોઇ વેપારી અથવા 
વેપારીઓના કોઇ વગેર્ અથવા વેપારની પધ્ ધિતને વસલુ કરેલ િકંમતન ે
િનયિંતર્ત કરે છે. અથવા અસર કરે છે.(ર) કોઇ૫ણ વપેારના સબધંમા ંકોઇ 
 યિકતની એક અથવા અલગ કાયર્વાહી 
અનિુચત વેપારી પર્થા 
 અનિુચત વપેારી પર્થા એટલે કોઇ માલના વેચાણ વપરાશ અથવા 
પરુવઠા વધારવાના હતે ુમાટે અથવા કોઇ૫ણ સવેા આપવા માટેની વેપારી 
પર્થા એમા ંઅનિુચત પધ્ ધિત અન ેછેતરનારી પર્થાનો સમાવેશ થાય છે. 
એકમ-૪ 
ગર્ાહક સરુક્ષા િવિનયમો,૨૦૦૫ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ (૧૯૮૬ નો ૬૮ મો) ની કલમ ૩૦ ક 
થી મળેલી સત્ તાની એ રા  ટર્ીય ગર્ાહક તકરાર પચં,કેન્ દર્ સરકારની 
અગાઉથી મજુંરીથી નીચેના િવિનયમો ઘડે છે. 
૧. ટૂંકી સં ા અને શ આત. 
(૧) આ િવિનયમો ગર્ાહક સરુક્ષા િવિનયમો,૨૦૦૫ કહવેાશ.ે 
(ર) સત્ તાવાર રાજપતર્મા ંએની પર્િસિધ્ ધની તારીખથી અમલમા ંઆવશે. 
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ર.  યાખ્ યાઓ 
ક અિધિનયમ એટલે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ (૧૯૮૬ નો ૬૮ 
મો) 

ખ. ગર્ાહક ફોરમ એટલે કલમ-૯ના ખડં(ખ) હઠેળ રાજયમા ં  થાપવામા ં
આવલે િજ  લા ફોરમ,ગર્ાહક તકરાર િનવારણ કમીશન (હવે પછી રાજય 
તકરાર િનવારણ કમીશન તરીકે કહવેામા ંઆવલે) અથવા રા  ટર્ીય ગર્ાહક 
તકરાર િનવારણ કમીશન. 
ગ. રિજ  ટર્ાર એટલે ગર્ાહક ફોરમના મહકેમના દફતરી વડા અને રાજય 
કમીશનના પર્મખેુ એમને આપલેી સત્ તાઓ બજાવતા અન ેકાય  કરતા. 
ઘ. િનયમો એટલે આ અિધિનયમ હઠેળ બનાવેલા િનયમો 
ચ. કલમ એટલે આ અિધિનયમની કલમ 
છ. આ િવિનયમોમા ંવપરાયેલા અને અહી  યાખ્ યા ન કરાયેલા પ્ રંત ુ
અિધિનયમ અથવા િનયમોમા ં  યાખ્ યા કરાયલેા શબ્ દો અન ેશબ્ દપર્યોગોને 
અિધિનયમ અથવા િનયમોમા ંયથાપર્સગં અનકુર્મે એમને અપાયા મજુબનો 
અથર્ થશ.ે 
૩. ગર્ાહક ફોરમમા ં  યવ  થા 
(૧) ગર્ાહક ફોરમ િનયિમત અદાલત ન હોવાથી અદાલતથી પોતાનુ ં
અલગ વણર્ન કરવાની ગોઠવણો રહશે.ે 
(ર)  હોલમા ંગર્ાહક ફોરમ પક્ષકારોન ેસાભંળશ ેત ેપક્ષકારોને બેસવા 
અંિકત કરેલ જગ્ યા કરતા ડાયસ ૩૦ સે.મી. થી વધ ુરાખી શકાશ ેનિહ. 
(૩) હોલના ડાયસ પર ગર્ાહક ફોરમના પર્મખુ અન ેસભ્ યો, એજ  તરે 
એજ પર્કારની ખરુશીઓ વાપરશ ેઅને આ ખરુશીઓનો પાછળનો ભાગ ઉંચો 
હોય ત ેજ રી નથી. 
૪. ગણવશેના િનયમો 
(૧) દરેક ગર્ાહક ફોરમના પર્મખુ અન ેસભ્ યો બેંચો ૫ર બેસતી વખત-ે 
ક સાદા અને સૌમ્ ય ક૫ડા ૫હરેશ.ે 
ખ નીચે મજુબના ક૫ડા નહી ૫હરેી શકે. 
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(૧) ભ૫કદાર ક૫ડા અથવા કોઇ પર્કારની સમિૃદર્ દેખાડે તેવા ક૫ડા 
(ર) જીન્ સ અથવા ટી-શટર્  
 જાણ ે કે તઓે ઉચ્ ચ ન્ યાયાલયના ન્ યાયાધીશો અથવા િજ  લા 
ન્ યાયાલયના ન્ યાયાધીશો હોય 

ર. ઉચ્ ચ ન્ યાયાલય ે િનયત કરેલા રાબેતા મજુબના પોશાકમા ં
એડવોકેટને હાજર રહવેાની ટ આ૫વામા ંઆવશે ૫રંત ુગાઉન િવના 
પ. સનુાવણીના કલાકો. 
 િનયમોની જોગવાઇઓને અધીન રા  ટર્ીય કમીશનની બાબતમા ં
તમામ કામના િદવસોએ અન ે રાજય કમીશન તથા િજ  લા ફોરમની 
બાબતમા ં રાજય સરકાર તમામ કામના િદવસોએ બાબતોની સનુાવણી 
માટે ગર્ાહક ફોરમના કામકાજના કલાકો સવારે ૧૦-૩૦ થી બપોરના ૧-૦૦ 
અને બપોરના ૨-૦૦ થી સાજંના ૪-૦૦ કલાક રહશે.ે 
કારણ યાદી 
(૧) ૫છીના સમગર્ અઠવાિડયા માટે ગર્ાહક ફોરમની કામની યાદી 
આગળના અઠવાિડયાના કામના કલાકો પરૂા થયા પહલેા તૈયાર કરવાની 
રહશેે અને નોિટસ બોડર્ પર દશાર્વાની રહશે.ે વબેસાઇટ ધરાવતી ગર્ાહક 
ફોરમની કારણ યાદી વબેસાઇટ પર ૫ણ મકૂવાની રહશે.ે 
(ર) કારણ યાદી નીચેના તર્ણ અલગ અલગ ભાગોમા ંવહેંચવામા ંઆવશે. 
(૧) દાખલ થવા અંગે અન ેપછીની નોિટસની બાબતો 
(ર) જયા ંપરુાવા ન ધવાના તે બાબતો 
(૩) આખરી િનકાલની બાબતો 
(૩) દરેક કારણ યાદીમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશ.ે 
(૧)કર્મન.ં(ર)બાબતોની સખં્ યા(૩)પતર્કારોની સખં્ યા(૪)હાજર રહતેા એજન્ ટ 
અથવા વકીલ અથવા પર્ક્ષકારનુ ંનામ 
(૪) જો સનુાવણીની તારીખ પક્ષકારો અથવા એમના એજન્ ટોની 
હાજરીમા ં અપાઇ હોય તો સબિંધત તારીખ માટે કારણ યાદી બાબત 
દશાર્વતી નથી અથવા ખોટી એન્ ટર્ી ધરાવે છે અથવા બાબતની િવગતોમા ં
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ભલૂ છે એવા કારણ બદલ ગેરહાજરી માટે આધાર રહશેે નિહ. 
૭. ફિરયાદો,અપીલો અને ફેરતપાસ અરજીઓ દાખલ કરવી. 
(૧) િજ  લા ફોરમ અથવા રાજય કમીશનમા ં ફિરયાદ દાખલ કરવામા ં
આવે ત્ યરે તે તર્ણ સેટમા ંરજૂ કરવાની રહશેે અને તે રા  ટર્ીય કમીશનમા ં
દાખલ કરવામા ંઆવે ત્ યારે તે ચાર સટેમા ંરજૂ કરવાની રહશે ે મા ંસામા 
પક્ષકાર(ર)/ પર્િતવાદી(ઓ) ની સખં્ યા ટલા વધારાના સટે રહશેે. 
(ર) દરેક ફિરયાદમા ંતકરારની અને માગવામા ંઆવેલ દાદની િવગતો 
સ ્ ૫  ટ રીતે હોવી જોઇએ અને ફિરયાદમા ં કરાયલે દાવો પરુવાર કરવા 
માટે જ રી આવા દ  તાવેજોની નકલો જોડવાની રહશેે. 
૮. ફિરયાદ અપીલો અન ેફેરતપાસ અરજીઓને આપવામા ંનામ 
(૧) ફિરયાદનો ઓ.પી.ને બદલે હવે પછી ઉ  લેખ ગર્ાહક ફિરયાદ(ગા.ફ.) 
ઉદાહરણ તરીકે ગા.ફ.ન.ંર/૨૦૦૫ 

(ર) અપીલને એફ.એ.ફેરતપાસ અરજીને ફેરતપાસ અરજી,બજવણી 
અરજીન ે બ.અ.,તબદીલ અરજીને ત.અ.અન ે સમીરોન ફે.ત.અ. તરીકે 
ઉ  લેખ કરવાનો રહશેે મા ંનબંર અન ેદાખલ કયાર્ન ુ ંવષર્ હોવ ુજોઇશ.ે 
૯. ફિરયદ,અપીલ અરજી અને ફેર તપાસની ચકાસણી 
(૧) દાખલ થયાબાદ દરેક ફિરયદ,અપીલ અરજી અથવા ફેર તપાસ 
અરજીન ેરિજ  ટર નબંર આપવામા ંઆવશે. 
(ર) ફિરયાદ,અપીલ અરજી કે ફેર તપાસ અરજી દાખલ કરવામા ં કોઇ 
ખામી હોય તો આવી ખામીની િવગતો નોÕધવામા ંઆવશ ેઅન ેપક્ષકાર 
અથવા એમના એજન્ ટોને આ ખામી િવશે માિહતગાર કરીને ૧૫ િદવસમા ં
ખામીઓ દૂર કરવા જણાવવામા ંઆવશ.ે 
(૩) જો ખામીઓના ખરા૫ણા અંગે પક્ષકાર તકરાર કરે તો જણાવલે 
બાબતન ેયોગ્ ય આદેશો માટે ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ રજુ કરવાની રહશેે. 
(૪) આપલે સમય પરુો થયાબાદ ખામીઓ દૂર કરાઇ છે કે કેમ તે 
હકીકતન ે ધ્ યાનમા ંલીધા િવના બાબતન ેયોગ્ ય હકુમો માટે ગર્ાહક ફોરમ 
સમક્ષ રજુ કરવામા ંઆવશ.ે 
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(૫) રિજ  ટર્ાર ધ્ વારા ઉઠાવવામા ંઆવલેા વાધંાઓ મહત્ વના હોય અન ેતે 
હતે ુમાટે આપલેા સમયમા ંદૂર કરાયા ન હોય તો સમય મયાર્દાનો ગાળો 
ગણતી વખત ેતે િદવસોન ેબાકાત રખાશ ેનિહ. 
(૬) કલમ-૧રની પટેા કલમ(૩) ની બીજી જોગવાઇની જ િરયાત પર્માણે 
સામાન્ ય રીતે ફિરયાદની દાખલ કરવાપાતર્તાનો િનણર્ય  તારીખે ફિરયાદ 
મળી હોય તે તારીખથી એકવીસ િદવસની અંદર લેવાનો રહશેે. 
(૭) રિજ  ટર્ારે કલઇ ખામી દશાર્વી હોય તો પટેા િવિનયમ(૫)ના હતે ુમાટે 
આવી ખામી દૂર કરવામા ં આવી હોય તે તારીખથી એકવીસ િદવસ 
ગણવાના રહશેે. 
(૮) આ િવિનયમોના પર્ારંભની તારીખ સધુી દાખલ થવા ન આવેલ હોય 
એવી પડતર ફિરયાદો,અપીલો અન ે ફેર-તપાસ અરજીઓ તથા તેઓ 
દાખલ થવા માટે ૨૧ થી વધ ુ િદવસો માટે ૫ડતર હોય એને દાખલ કરવા 
માટે ગર્ાહક ફોરમે તત્ કાલ યાદી બનાવાની રહશેે અને આ િવિનયમોના 
પર્ારંભની તારીખથી મોડુ ન હોવ ુજોઇએ. 
૧૦ નોિટસો કાઢવી 
 ગર્ાહક ફોરમ યથાપર્સગં ફિરયાદ અપીલ અન ે ફેર-તપાસ અરજી 
અંગે સામા પક્ષકાર(રો)/ પર્િતવાદી (ઓ) ને નોિટસ કાઢવાનુ ંફરમાવે ત્ યારે 
સામાન્ ય રીતે આવી નોિટસ ૩૦ િદવસની મદુત માટે કાઢવાની રહશેે અને 
૩૦ કરતા ઓછા િદવસ માટે દરેક કેસના સજંોગો ૫ર આધાર રાખીન.ે 
(ર) બજવણીનો પર્  ન હોય ત્ યા ં૩૦ િદવસની નોિટસ જ રી બનશ.ે 
(૩) કુિરયર સવેા ધ્ વારા નોિટસ આપવાનો પર્યાસ હોય ત્ યા ંએની ખાતરી 
કરવાની રહશેે કે કુિરયર પર્િતિ  ઠત હોય. 
(૪) બજવણી કરવાના હતે ુમાટે કુિરયરની િનમણ ૂકં કરતી વખતે જામીન 
અનામત ૫ણ લેવામા ંઆવ.ે 
(૫) નોિટસની સાથ ે યથાપર્સગં ફિરયાદ અપીલના કારણોના િનવદેન 
અરજીઓ તથા રજુ કરેલા બીજા દ  તાવેજોની નકલો સામા 
પક્ષકાર(રો)/પર્િતવાદી(ઓ) ને આપવામા ંઆવ.ે 
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(૬) સામો પક્ષકાર અથવા પર્િતવાદી હાજરી આપ ેપછી રિજ  ટર્ારે કોઇ 
અરજી કે દ  તાવેજ મળેવવાના રહશેે નિહ િસવાય કે એની નકલ બીજા 
પક્ષન ેઆપવામા ંઆવી છે એવો શેરો એના ૫ર હોય. 
૧૧. મલુતવી રાખવા બાબત. 
(૧) ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષની દરેક કાયર્વાહી શકય તટેલી ઝડપથી અને 
અિધિનયમની જ િરયાત પર્માણે ચલાવવામા ંઆવશે. 
(ર) મલુતવી રાખવા બદલ ગર્ાહક ફોરમે કારણ ન ધવાનુ ંરહશે.ે 
(૩) સામા પક્ષકાર કે પક્ષકારોએ માગ્ ય ુ હોય ત ે મલુતવી રાખ્ યાનુ ં
ખચર્,એકવાર મલુતવી રાખવા માટે પાચંસો િપયાથી ઓ  રહશેે નિહ તથા 
ગર્ાહક ફોરમ ધ્ વારા નકકી કરવામા ંઆવ ેત ેપર્માણ ેફિરયાદના પર્કાર અન ે
મુ  ય ૫ર રાખીને વધ ુહોઇ શકે. 
(૪) યથાપર્સગં,ફિરયાદી,અપીલ કરનાર અથવા અરજી કરનારને ખચર્નો 
ભાર ઉઠાવવો ખચર્ િસવાય કે મલુતવી રાખવાનો પર્યાસ કરવા માટે પરુત ુ
કારણ દશાર્વવામા ં આવે પરંત ુ અમકુ િક  સાના સજંોગોમા ં નાખવામા ં
આવલે ખચર્ની રકમ પાચંસો િપયાથી ઓછી હોઇ શકે પરંત ુ કોઇ૫ણ 
કેસમા ંસો િપયાથી ઓછી ન હોઇ શકે. 
(૫) પક્ષકાર કે પક્ષકારોના ખચર્ ચકુવવા માટે નાખવામા ંઆવેલ ખચર્ 
બીજા પક્ષકાર કે પક્ષકારોને આપી શકાય અથવા સબંિંધત ગર્ાહક ફોરમ 
રાખવાના ગર્ાહક કાનનુી સહાય ખાતામા ંગર્ાહક ફોરમ હુકમ કરે તે પર્માણે 
જમા કરવામા ંઆવ.ે 
(૬) ખચર્ આપ્ યા િસવાય મલુતવી રાખવાની મજુંરી આ૫વામા ં આવ ે
હકુમના કાગળમા ંએના કારણ જણાવવાના રહશે.ે 
(૭) બાબત મલુતવી રાખવાના તમામ હકુમો ૫ર બેંચ રચતા પર્મખુ 
અન ે સભ્ યોએ સહીઓ કરવાની રહશે ે નહી કે કોટર્ મા  ટર અથવા બેંચ 
કારકુનો. 
(૮) ૫ક્ષકારની રજુઆત કરનાર વકીલ નહી મળી શકવાની બાબત 
મલુતવી રાખવા માટેન ુકારણ બનશ ેનિહ િસવાય કે ગેરહાજરી, વકીલના 
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કાબ ૂબહારના સજંોગોને લીધ ેહોય વા કે એમની તત્ કાલ માદંગી અથવા 
કુટંુબમા ંશોક. 
૧૨. બેંચો દર્ારા સનુાવણી 
 યથાપર્સગં કલમ ૧૬ અથવા કલમ ૨૦ હઠેળ જોગવાઇ કયાર્ પર્માણે 
રાજય કમીશન અથવા રા  ટર્ીય કમીશનના પર્મખુ દર્ારા બેંચ બનાવવામા ં
આવી હોય ત્ યા ંન્ યાિયક પવૂર્ભિૂમકા ધરાવતો સભ્ ય ન હોય અને કાયદાનો 
કોઇ જિટલ પર્  ન ઉભો થાય અન ે કાયદાના મદુાનો િનણર્ય કરવા કોઇ 
પવૂર્િનણર્ય ન હોય તો આમ રચેલી બેંચ બાબતને રાજય કમીશનના 
અથવા રા  ટર્ીય કમીશનના પર્મખુને બીજી બેંચની રચના કરવા મોકલી શકે 
કે ના પર્મખુ સભ્ ય હશ.ે 
૧૩. દલીલો 
(૧) દલીલો શકય એટલી ટૂંકી અને સમ  યાના મદુાસર હોવી જોઇએ. 
(ર) પક્ષકારને ધારાશા  તર્ી દર્ારા રજૂ કરવામા ંઆવે ત્ યારે દલીલો માટે 
બાબત નકકી કરાય એના બે િદવસ પહલેા લેિખત દલીલોની ટૂંકી ન ધ 
રજુ કરવી ફરિજયાત છે. 
(૩) ટૂંક ન ધ રજુ કરવામા ંકસરૂ થવાના કેસમા ંમલુતવી રાખવા માટે 
િનયત કરાયા પર્માણેના દરે ખચર્ નાખવામા ંઆવશે. 
૧૪. સમય-મયાર્દા 
(૧) કલમ ૧૫,૧૯ અને ૨૪ ક ની જોગવાઇઓને આધીન રહીને નીચેની 
બાબતોમા ંસમય-મયાર્દાની મદુત નીચે મજુબ રહશે.ે 
 (૧)યથાપર્સગં,હકુમની તારીખથી અથવા હકુમ મ યાની તારીખથી 
૯૦ િદવસની અંદર ફેરતપાસ અરજી કરવાની રહશેે. 
 (ર)કલમ ૨૨ ક હઠેળ એક તરફી હકુમન ે કારણે મકુવાની અથવા 
કસરૂમા ંફિરયાદ કાઢી નાખવાની અરજી હકુમની તારીખથી અથવા હુકમ 
મ યાની તારીખથી તર્ીસ િદવસની અંદર કરવામા ં આવે તો ચાલ ુ
રાખવાપાતર્ રહશેે. 
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 (૩)કલમ-રર ની પટેા કલમ-(ર) હઠેળ સમીક્ષા માટેની અરજી 
હકુમની તારીખથી અથવા હુકમ મ યાની તારીખથી ૩૦ િદવસની અંદર 
કરવાની રહશે.ે 
 (૪)અિધિનયમમા ંસમય મયાર્દાની મદુત િનિદર્  ટ કરવામા ંઆવી ન 
હોય તેવી અરજી કરવાની સમય મયાર્દાની મદુત,દાવાના કારણની તારીખ 
અથવા જાણ થયાની તારીખથી તર્ીસ િદવસની રહશેે. 
(ર) અિધિનયમની જોગવાઇને આધીન રહીન,ે અરજી કરવામા ં થયલે 
પેટા િનયમમા ંઉ  લેખ કરેલી અરજી કરવામા ંથયેલ િવલબં ખાતરી થાય 
તેવા કાયદેસર અને પરૂતા કારણો આપવામા ંઆવ ેતો ગર્ાહક ફોરમ માફ 
કરી શકશ.ે 
૧૫. સમીક્ષા 
(૧) સમીક્ષા માટેના કારણો  પ  ટ જણાવશે. 
(ર) રા  ટર્ીય કમીશન દર્ારા સમીક્ષા કરવાની માગણી કરતો આદેશ મણે 
અપા  યો છે ત ે સભ્ ય વચ્ ચે શકય એટલી  યવહા  રીતે અને મૌિખક 
દલીલો િવના પિરપતર્ દર્ારા સમીક્ષા માટેની અરજીનો િનકાલ કરવાનો 
રહશેે. 
૧૬.  વિૈચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો દર્ારા હાજરી 
(૧) માન્ ય ગર્ાહક સગંઠનોને ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ સનુાવણીનો અિધકાર છે. 
(ર) િબન-ન્ યાિયક પેપર અથવા રાજપિતર્ત અિધકારી કે નોટરી પિબ્ લક 
દર્ારા યથાયોગ્ ય પર્માિણત કરેલા કોરા કાગળ ૫ર અપાયેલી એટનીર્ની 
િવશેષ સત્ તાની રીતે  વિૈચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનની અિધકૃિત કરી શકાશ.ે 
(૩) પાવર ઓફ એટનીર્ને અિધકૃત કરવામા ંઆવે તો ધારાશા  તર્ી રોકવા 
હકદાર રહશે.ે 
(૪)  વિૈચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન પોતાની પસદંગીનો ધારાશા  તર્ી અથવા 
વકીલ રોકી શકશે અથવા એને લાગ ુ પડતા િનયમ અનસુાર પોતાના 
હોદેદારોમાથંી એક મારફત પોત ેરજુઆત કરી શકે. 
(૫) ગર્ાહક સાથે  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન ફિરયાદ હોય ત્ યા ં ફિરયાદની 
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બાબતમા ંતથા તકરાર ફિરયાદ કરનારને  યિકતગત અસર કરતી હોય 
ત્ યા ંતે ફિરયાદ પાછી ખેંચી શકે છે. 
(૬) પરંત ુ સમ  યામા ં અનિુચત વેપાર પર્થા અથવા િનયિંતર્ત વેપાર 
પર્થાનો સમાવશે થતો હોય તો  વિૈચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન ફિરયાદ એને પાછી 
ખેંચવા ઇચ્ છતો હોય છતા ંફિરયાદ સાથે આગળ વધી શકે છે. 
(૭) મખુત્ યારનામુ ં ધરાવનાર અથવા અિધકૃત એજન્ ટના વેશમા ંઘરાક 
શોધનારા અને ખટપિટયાથી ગર્ાહક ફોરમે પોતાનુ ંરક્ષણ કરવ ુપડશે. 
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(૭) ગર્ાહક ફોરમ,પોતાની સમક્ષ હાજર રહવેા અિધકૃત એજન્ ટને ટ 
આપી શકે ત્ યારે પરંત ુઅિધકૃત એજન્ ટ એવો હોવો ન જોઇએ ણે આનો 
 યવસાય તરીકે ઉપયોગ કય  હોય. આ િવિનયમો વકીલોની બાબતમા ં
લાગ ુ૫ડશે નિહ. 
(૮) અિધકૃત એજન્ ટ ગેરવતર્ણ ૂકં અથવા કોઇ સમયે કોઇ અન્ ય 
ગેરરીિતનો દોિષત હોય તો એન ે ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષ હાજર થવામાથંી 
રોકવામા ં૫ણ આવ.ે 
૧૭. એકતરફી વચગાળાનો હકુમ 
 ગર્ાહક ફોરમે કાઢેલા એક તરફી વચગાળાના હકુમને, તે દરિમયાન 
વચગાળાના હકુમના વાધંાઓ સાભંળવામા ંન આવે અને િનકાલ કરવામા ં
ન આવે તો ૪૫ િદવસ પછી કઢાવી લેવાયેલો ગણાશ.ે 
૧૮. આખરી હકુમ 
(૧) જમણી બાજુના ખણૂા ઉ૫રનો હકુમ,ફિરયાદ કયારે કરવામા ંઆવી 
અને હકુમની તારીખ દશાર્વશ.ે 
(ર)હકુમના કારણ શીષર્કમા ંપક્ષકારોના નામ એમના સરનામા સાથે હશ.ે 
(૩) હકુમના મખુ્ યભાગમા ંએ ઇચ્ છનીય છે કે ફિરયાદી કે સામા પક્ષકારને 
જણા  યા પછી શીષર્કમા ંદશાર્વલેા એમના નામ તથા પક્ષકારોનો ઉ  લેખ 
કરાશે અને ત ેપછી પક્ષકારોનો ફિરયાદ કરનાર અથવા િવરોધી પક્ષકાર 
ન.ં ૧ અથવા િવરોધી પક્ષકાર ન.ં ર તરીકે ઉ  લેખ કરી શકાશે નિહ. 
(૪) અપીલ કરનાર અથવા પર્િતવાદી,ફિરયાદી કે િવરોધી પક્ષકાર હોય 
તો કારણ, શીષર્ક  પ  ટ રીતે તે દશાર્વશે. 
(૫) બાબતનો િનકાલ કરતો ગર્ાહક ફોરમનો હુકમ  યવહા  હોય એટલો 
ટૂંકો ચોકકસ તથા ઉચ્ ચ ન્ યાયાલોના અનાવ  યક લાબંા ઉદાહરણો અથવા 
અન્ યથા િનવારતો રહશે.ે 
(૬) હકુમની નકલ પક્ષકારને મોકલવામા ંઆવ ેત્ યારે  રીત ેમોકલવામા ં
આવી હોય અન ે  તારીખે તે મોકલવામા ંઆવી હોય એનો િસકકો હુકમના 
છે  લા પાન ેલગાડવાનો રહશે.ે 
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(૭) દલીલો પરુી થયાના પદંર િદવસની અંદર ગર્ાહક ફોરમે અચકૂ 
આખરી હકુમ કરવાનો રહશે.ે 
૧૯. કેસ દાખલ કરવાનુ ંઅને િનકાલ કરવાનુ ંિનયત પતર્ક 
(૧) ગર્ાહક ફોરમ દર મિહન ેઓછામા ંઓછા ૭૫ થી ૧૦૦ કેસોનો િનકાલ 
કરે તેવી અપકે્ષા છે. 
(ર) કેસ દાખલ કરવાનુ ં અને િનકાલ કરવાનુ ં સામિયક માિસક 
િનયતપતર્ક િજ  લા ફોરમે રાજય કમીશનન ેમોકલવાનુ ંરહશે.ે 
(૩) રાજય કમીશને કેસ દાખલ કરવાનુ ંઅન ે િનકાલ કરવાનુ ંસામિયક 
માિસક િનયતપતર્ક રા  ટર્ીય કમીશનને મોકલવાનુ ંરહશે.ે 
(૪) આ િવિનયમોમા ંગમ ે તે સમાિવ  ટ હોય છતા ં રા  ટર્ીય કમીશનના 
પર્મખુ કોઇ પણ સમયે રાજય કમીશન અથવા િજ  લા ફોરમ પાસેથી 
એમની કામગીરીનુ ંિનયતપતર્ક અથવા માિહતી માગી શકશે. 
ર૦. રેકડર્ની જાળવણી 
(૧) ફિરયાદના કેસમા ંમળૂ હકુમના કાગળ સાથનેી મખુ્ ય ફાઇલનુ ંરેકડર્, 
પાચં વષર્ની મદુત માટે જાળવવાનુ ંરહશેે. 
(ર) પર્થમ અપીલ અને ફરતપાસ અરજીઓના રેકડર્ની બાબતમા ં
યથાપર્સગં અપીલ કે ફરતપાસના િનકાલની તારીખથી તર્ણ વષર્ એને 
જાળવવાનુ ંરહશે.ે 
(૩) ગર્ાહક ફિરયાદ પછી તરત,યથાપર્સગં,પર્થમ અપીલ કે ફેરતપાસ 
અરજીનો િનકાલ કરવામા ંઆવે વધારાના સેટ પક્ષકારને આપી શકાય 
નો તેઓ અપીલ કે ફેરતપાસ અરજી કરવામા ંઉપયોગ કરી શકે અને ત ે

કેસમા ંનીચલી ફોરમમાથંી રેકડર્ મગાવય િવના ચલાવી લેવામા ંઆવ.ે 
(૪) વધારાના સટે મળેવવાની  યવ  થા કરવા બાબતના આખરી િનકાલ 
સમયે તેઓ બ  હાજર ન રહ ે ત્ યા ં આખરી હુકમની પર્માિણત નકલ 
રવાના કરતી વખતે રિજ  ટર્ારે પક્ષકારોન ેમાિહતી આપવાની રહશે.ે 
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(૫) પક્ષકાર દર્ારા રેકડર્ મેળવી લેવાના હતે ુમાટે ઓછામા ંઓછા એક 
માસની મદુત આપવાની રહશેે તથા કસરૂના કેસમા ં વધારાના સટે દૂર 
કરવાના રહશે.ે 
૨૧. પર્માિણત નકલ 
(૧) અિધિનયમ અન ે તે હઠેળ બનાવેલા િનયમોની જ િરયાત પર્માણે 
પક્ષકારોને હકુમની નકલ મફત આપવાની છે. 
(ર) પક્ષકારને વધારાની નકલની જ ર હોય તો પાનાને ધ્ યાનમા ંલીધા 
િવના રિજ  ટર્ાર દર્ારા િવિધસર પર્માિણત કરેલ નકલ . ૨૦ની ચકુવણીથી 
આપવી. 
(૩) મફત નકલ કયારે આપવામા ંઆવી અરજીની તારીખ નકલ કયારે 
તૈયાર થઇ ત ેતારીખ અન ેકયારે આપવામા ંઆવી તે તારીખની િવગત 
હકુમની પર્માિણત નકલ પર  પ  ટ રીતે િનિદર્  ટ કરવી. 
(૪) બીજી પર્માિણત નકલ મેળવવા માટે .૨૦ની ફી ચકુવવાની રહશે.ે 
(૫) ગર્ાહક ફોરમની ફાઇલ ૫રના કોઇ દ  તાવેજની પર્માિણત નકલ 
મેળવવાની ઇચ્ છા રાખનાર કોઇ પક્ષકાર નકલ દીઠ વીસ િપયાની 
પર્માિણકરણની ચકુવણી કયેર્થી તે મેળવી શકાશ ે પરંત ુ પર્માિણત નકલ 
માગવામા ંઆવેલ આવા કોઇ દ  તાવેજની નકલ પાચં પાના ઉપરાતંની 
હોય તો પાના દીઠ એક િપયાની વધારાની રકમ,વીસ િપયાની ફી 
ઉપરાતં વસલૂ કરવામા ંઆવશ.ે 
(૬) ગર્ાહક ફોરમ ેકરેલા કોઇ પર્કીણર્ હકુમની પર્માિણત નકલ નકલ દીઠ 
.૫ની ચકુવણીથી આપવામા ંઆવશ.ે 
રર. રેકડર્ની તપાસ 
 અરજી કરીન ે ફી તરીકે િપયા દસ ચકુવીને પક્ષકારો કે એમના 
એજન્ ટો કોઇ ૫ણ બાબતના રેકડર્ની તપાસ કરી શકશે. 
ર૩. ફોજદારી ફિરયાદ કરવા બાબત. 
 કલમ-૧૩ની પટેા કલમ (૫) હઠેળ ગર્ાહક ફોરમ દર્ારા ફિરયાદ દાખલ 
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કરવાની જ ર હોય ત્ યારે ગર્ાહક ફોરમ ફિરયાદ કરવા એના રિજ  ટર્ારને 
અિધકૃત કરી શકશ.ે 
ર૪. કાયર્રીિત િનદેર્શન 
 ફિરયાદો,નોિટસો,િનયતપતર્કો માટે િનયત કરવાના ફોમર્ કલેકટરન ે
કાઢી આપવાના પર્માણપતર્ સિહત ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષના કેસોન ેયોગ્ ય રીત ે
ચલાવવા માટે વખતો વખત જ રી હોય તેવા કાયર્રીિત િનદેર્શન આપવા 
માટે રા  ટર્ીય કમીશન હકદાર રહશે.ે 
ર૫. પષર્દા યાદ-દા  ત 
 પક્ષકાર જાતે હાજર થતા હોય અન ેતે િનરક્ષર હોય તો કોટર્ મા  ટર 
અથવા બેંચ કારકુન તે પક્ષકારને સનુાવણીની આગામી તારીખ લેિખતમા ં
આપશ.ે 
ર૬. પર્કીણર્ 
(૧) ગર્ાહક ફોરમ સમક્ષના તમામ કાયર્વાહીમા ંપક્ષકારોએ તથા એમના 
ધારાશા  તર્ીએ દીવાની કાયર્રીિત સિંહતા,૧૯૦૮(૧૯૦૮નો પ મો)ની 
જોગવાઇઓનો ઉ૫યોગ ટાળવા કોિશશ કરવી. 
 પરંત ુઅિધિનયમમા ંઅથવા ત ે હઠેળ બનાવલેા િનયમોમા ં ઉ  લેખ 
કયાર્ મજુબની દીવાની કાયર્રીિત સિંહતા,૧૯૦૮ની જોગવાઇઓ લાગ ુ કરી 
શકાય. 
(ર) દરેક રાજય કમીશન અને દરેક િજ  લા ફોરમે પોતાના 
કોમ્ પ્ યટુરાઇઝેન અને નેટવિકર્ગ માટે ૫ગલા ંલેવાના રહશે.ે 
(૩) ગર્ાહક ફોરમ ઓ  યિકતગત હાજર થતા હોય તે પક્ષકારોને યોગ્ ય 
માન આપશે અન ે સૌજન્ ય દાખવશે અને પક્ષકારોની અનકુુળતા માટે 
હોલમા ંઅલગ  યવ  થા કરશ.ે 
(૪) ગર્ાહક ફોરમ વકીલો રોકવા માટે પક્ષકારોને આગર્હ કરશે નિહ. 
(૫) દ  તાવેજોની તપાસ અન ેપર્માિણત નકલો પરુી પાડવા માટે એકતર્ 
કરેલ ફી,િનયમો દર્ારા કેન્ દર્ સરકારે િનયત કયાર્ પર્માણે ફિરયાદ કરવા માટે 
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ફી જમા કરાવવાના હતે ુ માટે રાખવામા ં આવલેા િહસાબમા ં જમા 
કરાવવાની રહશે.ે 
(૬) વિર  ટ નાગિરકો,શારીિરક રીતે અપગં,િવધવાઓ અન ે ગભંીર 
બીમારીવાળી  યિકતઓએ અને એમના દર્ારા કરાયલે કેસ અગર્તાના ધોરણે 
ન ધવો અને િનકાલ કરવો. 
એકમ-૫ 
ગર્ાહક અિધકાર અન ેજવાબદારીઓનો ૫િરચય 
"કન્ ઝયમુર" એ શબ્ દ લેટીન શબ્ દ "કન્ ઝયમુરે" શબ્ દમાથંી નીકળેલો છે. 
એનો અથર્ વ૫રાશ કરવો,સપંણૂર્ લઇ લેવુ ંઅથવા ખાવ ુથાય છે. ગર્ાહક એ 
એવી  યિકત છે કે  પોતાન ે મળેલી કોઇ ચીજવ  ત ુ અથવા સેવાનો 
ઉ૫ભોગ કરે છે. અથવા ઉ૫યોગ કરે છે,પછી તે કુદરતી સસંાધનોમાથંી 
હોય કે બજાર મારફત હોય જહોન એફ કેનડેી અનસુાર  યાખ્ યા તરીકે 
ગર્ાહક દરેકનો સમાવશે કરે છે. તેઓ લગભગ દરેક જાહરે અન ેખાનગી 
આિથર્ક િનણર્યથી અસર કરનાર અન ેઅસર પામેલ િવશાળ આિથર્ક જૂથ છે. 
ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ ગર્ાહકની  યાખ્ યા અવેજ આપીને અથવા 
આપવાનુ ંવચન આપેલ હોય તેવા અવેજ બદલ અથવા અંશતઃ આપલે 
હોય અને અંશતઃ આપવાનુ ંવચન આપેલ હોય અથવા ચકુવણીની કોઇ 
પધ્ ધિત હઠેળ આપેલ હોય કરે છે. 
ગર્ાહક અિધકાર 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમમા ંગર્ાહકના નીચેના અિધકાર છે. 
* સલામતીનો અિધકાર 
* માિહતીનો અિધકાર 
* ૫સદં કરવાનો અિધકાર 
* સાભંળવાનો અિધકાર 
* ફિરયાદ િનવારણનો અિધકાર 
* ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 
* પાયાની જ િરયાતો સતંોષવાનો અિધકાર 
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* આરોગ્ યકારક પયાર્વરણનો અિધકાર 
સલામતીનો અિધકાર 
 ટેકનોલોજી િવષયક િવકાસને લીધે બજારમા ં ઉપલબ્ ધ ઉત્ પાદનો 
અન ે સેવાઓની િવિવધ જાતો સલામત રીતે હરેફેર કરવાનુ ંજ રી બનાવે 
છે. આમાની કેટલીક બનાવટોનો ઉ૫યોગ ટેકિનકલ જાણકારી જ રી બનાવે 
છે. ઘણા ગર્ાહકો આ બનાવટોના સલામત ઉ૫યોગ જાણતા ન ૫ણ હોય 
તેઓ પાસ ે ઉત્ પાદનો અન ે સવેાઓના સલામતી પાસાના મ ૂ  યાકંનની 
ટેકિનકલ જાણકારીનો અભાવ ૫ણ હોઇ શકે તેથી ગર્ાહકના દર્િ  ટકોણથી 
ઉત્ પાદન સલામતી અત્ યતં મહત્ વની બાબત છે. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમો 
એક ગર્ાહક અિધકાર તરીકે સલામતીના અિધકારન ેકાયદેસર બના  યો છે. 
અથર્ 
 સલામતીનો અિધકાર એટલે આરોગ્ યને જોખમકારક બનાવટોની 
ઉત્ પાદન પર્િકર્યા અન ે સેવાઓ સામે રિક્ષત રહવેાનો અિધકાર એમા ં
લાબંાગાળાના િહતોની િચંતા અને ગર્ાહકની તાત્ કાિલક જ િરયાતોનો 
સમાવેશ થાય છે. માલ ખરીદવામા ંઆવે અથવા સેવાઓનો લાભ લેવામા ં
આવે ત્ યારે - 
* ગર્ાહકની િમલકત અન ેપોતાની જાતને સરુિક્ષત કરાવવાનો ગર્ાહકન ે
અિધકાર છે. 
* િન  ફળ જવાને કારણે એણે ગર્ાહકન ે કોઇ શારીિરક ભય,આરોગ્ યનુ ં
જોખમ અથવા ગર્ાહકને કોઇ મુ  કેલીમા ંમકુવો જોઇએ નિહ. 
* એણે એની ગણુવત્ તા અને સલામતીના અથર્મા ં ગર્ાહકને સતંોષ 
આપવો જોઇએ. 
સલામતી માટેના ઉપાયો 
 ગર્ાહકની સરુક્ષા અને સશકતીકરણ,અમલમા ંમકૂવા સરકારે લીધલેા 
િવિવધ ઉપાયો ૫ર આધાર રાખશ.ે 
* માલ અને સેવાઓ સિુનિ  ચત કરવા માટે ઉપાયો અને ધોરણોની 
 થાપના કરવી. 
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* આવ  યક માલ અને સેવાઓની ચકાસણી અને પર્માણ માટેની 
સિુવધાઓ પરૂી પાડવી. 
* િનમાર્તાઓ ખામીવાળી અથવા ઝોખમી બનાવટો માટે વળતર આપે 
તે સિુનિ  ચત કરવા નીિતઓ ઘડવી. 
સયંકુત રા  ટર્ોની માગર્દશર્ક સચુનાઓ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા િવશે સયંકુત રા  ટર્ોની માગર્દશર્ક સચુનાઓને સામાન્ ય 
સભાએ ૧૯૮૫મા ંઅપનાવી હતી તે ગર્ાહક સરુક્ષા માટે સરકારે લેવાના 
નીચેના ઉપાયો િનિદર્  ટ કરે છે. 
* ઉત્ પાદનો ઉપયોગમા ં સલામત હોય તે સિુનિ  ચત કરવા કાનનૂી 
 યવ  થાઓ,સલામતી િવિનયમો,રા  ટર્ીય કે આંતર રા  ટર્ીય ધોરણ,  વિૈચ્ છક 
ધોરણો તથા સલામતી રેકડર્ રાખવા સિહત સરકારે યોગ્ ય ઉપાયો 
અપનાવવા અથવા અપનાવવાને પર્ોત્ સાહન આપવુ ંજોઇએ. 
* યોગ્ ય નીિતઓએ એ સિુનિ  ચત કરવ ુજોઇએ કે િનમાર્તાઓએ ઉત્ પન્ ન 
કરેલ માલ ઉપયોગમા ંસલામત રહ.ે 
* ઓ માલ બજારમા ંલાવવા માટે જવાબદાર છે તવેા પરુવઠાકારો, 
િનકાસકારો,આયાતકારો, ટક વચેનાઓ અને એમના વાઓએ સિુન  ચત 
કરવ ુજોઇએ કે એમની સભંાળમા ંહોય ત્ યારે આ માલ અયોગ્ ય હરેફેર તથા 
સગંર્હ મારફત અસલામત ન બની જાય. 
* માલના યોગ્ ય ઉપયોગની ગર્ાહકને સચુના આપવી જોઇએ અન ે
ઉ૫યોગમા ંરહલેા જોખમાથંી એને માિહતગાર બનાવવો જોઇએ. 
* શકય હોય ત્ યા ંઆંતરરા  ટર્ીય રીતે સમજી શકાય એવા પર્તીકો દર્ારા 
ગર્ાહકોન ેમહત્ વની સલામતી માિહતી આપવી જોઇએ. 
* યોગ્ ય નીિતઓએ સિુનિ  ચત બનાવવ ુજોઇએ કે ઉત્ પાદન બજારમા ં
મકુાયા પછી િનમાર્તાઓ અથવા િવતરકો અણધાયાર્ જોખમો જાણે તો 
એમણે સબિંધત સત્ તાિધકારીઓને તથા લોકોન ેિવના િવલબં એની જાહરેાત 
કરવી જોઇએ. 
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* આવા જોખમાથંી ગર્ાહકને યોગ્ ય રીતે માિહતગાર કરવામા ંઆવલે છે 
તે સિુનિ  ચત કરવાના માગ ની ૫ણ સરકારે િવચારણા કરવી જોઇએ. 
* સરકારે એવી નીિતઓ અપનાવવી જોઇએ  નીિતઓ હઠેળ જો 
ઉત્ પાદન ગભંીર રીતે ખામીવા  માલમૂ પડે અને યોગ્ ય રીત ે ઉ૫યોગ 
કરવામા ંઆવ ે તો ૫ણ ભારે અને ગભંીર જોખમા ં કરે છે.તો િનમાર્તાએ 
અથવા િવતરકોએ એને બદલવ ુકે ફેરફાર કરવો જોઇએ અથવા એના માટે 
બીજુ ઉત્ પાદન આપવ ુજોઇએ જો વાજબી સમયમા ંએમ કરવ ુશકય ન 
હોય તો ગર્ાહકને યોગ્ ય રીતે વળતર આપવુ ંજોઇએ. 
સલામતી ધોરણ 
 સયંકુત રા  ટર્ોની માગર્દશર્ક સચુનાઓએ,વપરાશી માલની સલામતી 
અને ગણુવત્ તા માટે ધોરણોના મહત્ વની િવશષેતા ૫ણ દશાર્વી છે સલામતી 
સિુનિ  ચત કરવા માટે સરકારે લેવાના કેટલાકં પગલા ંનીચે મજુબ છે. 
* સરકારે યોગ્ ય હોય ત ે પર્માણે માલ અન ે સેવાની સલામતી અને 
ગણુવત્ તા માટે, રા  ટર્ીય અને આંતરરા  ટર્ીય  તરે,  વૈિચ્ છક અને અન્ ય 
રીતે, ધોરણો ઘડવા અને એના િવ  તાર અન ેઅમલન ેઉતેજજન આપવ ુ
જોઇએ તથા એમનો યોગ્ ય પર્ચાર કરવો જોઇએ. 
* તે ધોરણો અન ે િવિનયમો સામાન્ ય રીત ે શકય હોય ત્ યા ં  વીકૃત 
આંતર રા  ટર્ીય ધોરણો સાથે સસુગંત હોય તે સિુનિ  ચત કરવા માટે 
ઉત્ પાદનની સલામતી અને ગણુવત્ તા માટેના રા  ટર્ીય ધોરણો અને 
િવિનયમોની વખતો વખત સમીક્ષા કરવી જોઇએ. 
*  થાિનક આિથર્ક ૫િરિ  થતીઓન ેકારણે સામાન્ ય રીતે  વીકૃત આંતર 
રા  ટર્ીય ધોરણ કરતા ંઉતરત ુ ંહોય ત્ યારે ત ેધોરણ ઉંચ ુલાવવા શકય હોય 
તેટલા પર્યાસ કરવા જોઇએ. 
* આવ  યક વ૫રાશી માલ અન ેસેવાઓની સલામતી ગણુવત્ તા અન ે
કામગીરીની ચકાસણી કરવા અને પર્માિણત કરવાની સિુવધાઓની 
ઉપલબ્ ધતાન ેસરકારે ઉત્ તજેન આપવુ ંજોઇએ અન ેત ેસિુનિ  ચત કરવી 
જોઇએ. 
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સલામતીના ધોરણોનો આશય જુદા જુદા પર્કારના જોખમો સામ ે સરુક્ષા 
િનિદર્ત કરવાનો છે, મ કે 
* યાિંતર્ક જોખમો 
* વીજળી િવષયક જોખમો 
* થમર્લ જોખમો 
* આગ અને િવ  ફોટ જોખમ 
* રસાયણી જોખમ 
* િવક જોખમ 
* િવિકરણ જોખમ 
માનક પર્માણન મારકા 
 સલામતી અને ગણુવત્ તા ધોરણો તયૈાર કરવામા ંભારતીય માનક 
બ્ યરુો મહત્ વની ભિૂમકા ભજવે છે. ભારતીય માનક બ્ યરુો,િવિવધ સરકારી 
અને િબન સરકારી એજન્ સીઓ સાથ ે િનયિમત િવચાર િવિનમય કરે છે 
સેિમનારો યોજીને સેિમનારોમા ં ભાગ લઇને તથા મદુર્ણ અને િવજાણુ ં
માધ્ યમ મારફત િવિવધ સગંઠનો સાથે ચચાર્-િવચારણા કયાર્ પછી ધોરણ 
અને આઇએસઆઇ મારકાને બ્ યરુો દર્ારા પર્ોત્ સાહન આપવામા ંઆવે છે. 
ધોરણ અથવા ઉત્ પાદન પર પર્માણનો મારકો એના ઉપયોગની 
સલામતીની ગેરંટીનો િનદેર્શ છે ત ેએ હકીકતની ખાતરી છે કે ઉત્ પાદન 
કેટલીક ધોરણસરની કસોટીઓમાથંી પસાર થયેલ છે. અને આરોગ્ યના 
જોખમ સામે સલામતી સિુનિ  ચત કરે છે. અથર્તતંર્ના તમામ કે્ષતર્ો માટે 
ભારતીય માનક બ્ યરુો ધોરણો ઘડે છે. ગણુવત્ તા જાળવતા માલ માટે 
આઇએસઆઇ મારકો વાપરવાની પરવાનગી આપ ે છે. સલામત અન ે
ગણુવત્ તાસભર ઉત્ પાદનો માટે બજાર  યવ  થા અન ે તપાસ િનયામકની 
કચેરી ઉત્ પાદકો અને બજાિરયાઓન ે એગમાકર્નો ઉપયોગ કરવાની ટ 
આપે છે. વન  પિત તેલ,માખણ,ચોખા,ઘી વગેરે આ મારકાની અંદર આવ ે
છે. ખાધ ઉત્ પાદન હકુમને ખાધ મતંર્ાલય દર્ારા િવિનયિમત કરવામા ંઆવલે 
છે,  જામ,ફળોનો રસ,  કવોશ, લીઓ અને ડબ્ બાબદં ખાધ સામગર્ી વી 
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ફળ અને વન  પિતની બનાવટોની િનમાર્તાઓન ે ટ આપ ે છે. ગણુવત્ તા 
િનયતંર્ણ અને માનકીકરણની ચચાર્ અલગ પર્કરણમા ંકરવામા ંઆવી છે. 
ગર્ાહક સલામતી માટે કાયદાઓ 
 ગર્ાહક વપરાશ અને ઉપયોગ માટે સલામત ઉત્ પાદનની પર્ાપ્ યતા 
સિુનિ  ચત કરવા માટે સરકારે ગર્ાહકલક્ષી અિધિનયમો ઘડયા છે. ખાધ 
વ  તઓુ અન ેદવાઓ જીિવત રહવેા માટે જ જ રી છે. એવ ુનથી બલકે 
આમા ંભેળસેળ કરવામા ંઆવે કે ત ેિવિશ  ટ ધોરણોની ન હોય તો ભયાનક 
છે. ગર્ાહકનુ ં રક્ષણ કરવા અન ે સલામત ખોરાક અન ે સલામત ઔષધ 
સિુનિ  ચત કરવા નીચેના કાયદા ઘડવામા ંઆ  યા છે. 
ખોરાક સલામતી 
 ખાધ પદાથ નુ ં ભેળસેળ અટકાવવા સવર્ગર્ાહી કાયદાની જોગવાઇ 
કરવા સસંદે ખોરાક ભેળસેળ અિધિનયમ,૧૯૫૪ પર્સાર કય  હતો 
અિધિનયમ ખોરાકના ધોરણો માટે કેન્ દર્ીય સિમિતની રચના અને કેન્ દર્ીય 
ખોરાક પર્યોગશાળાની જોગવાઇ કરે છે. ખોરાકની કેટલીક વ  તઓુના 
ઉત્ પાદન ૫ર પર્િતબધં છે. જાહરે પથૃકકાર દર્ારા ભેળસળેવારા ખોરાકની 
તપાસ થાય છે. અને કાયદાના અમલ માટે ખોરાક િનરીક્ષકો નીમવામા ં
આ  યા છે. ખોરાકની સારી ગણુવત્ તા અને એમાનાની વ  તઓુ માટે 
ખોરાકના િનમાર્તાઓ,િવતરકો અન ેવપેારીઓએ વોરંટી આપવાની જ ર છે. 
  યિકત પાસેથી મળૂમા ંખોરાક ખરીદવામા ંઆવલે હોય તે  યિકતનુ ં

નામ,વચેાણ કરનારે જાહરે કરવ ુપડે છે. ખોરાકમા ંઝેરના બનાવો,ડોકટરોએ 
રાજય સરકારો દર્ારા િનિદર્  ટ કરવામા ંઆ  યા હોય એવા અિધકારીઓને 
જણાવવાના હોય છે. કાયદાના ભગં માટે કડક િશક્ષાની જોગવાઇ છે. 
દોિષત માલમૂ ૫ડે એને િશક્ષા કરવા એમની િમલકત જપ્ ત કરવા અને 
વધ ુ િશક્ષા કરવા ૫ણ અદાલતોને સત્ તા આ૫વામા ં આવી છે. 
અિધિનયમની જોગવાઇઓ લાગ ુપાડી શકાય તે માટે ખોરાકમા ં ભેળસેળ 
અટકાવવાના િનયમો,૧૯૫૫ ૫ણ ઘડવામા ં આ  યા છે. આ િનયમો 
ખોરાકની ગણુવત્ તાના ધોરણ જાહરે પથૃકકાર અને ખોરાક િનરીક્ષકની 
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ફરજો નમનૂા સીલ કરવા અને રવાના કરવાની કાયર્રીિત,ખોરાકમા ં રંગીન 
સામગર્ીનો ઉ૫યોગ ખોરાકનુ ં પિેકંગ અને લેબલ લગાડવા વેચાણ 
પરવાનાના િવિનયમો ૫િરરક્ષકોનો ઉપયોગ ઝેરી ધાત ુપર્દૂષકો જતંનુાશકો 
અન ેજીવાત નાશકોના ઉપયોગનો પર્િતબધં ખોરાકનુ ં િકરણ િવશ ે િવગતો 
આપે છે. 
સલામત ઔષધ 
 ઔષધ અન ે સૌધ્ યર્પર્સાધન અિધિનયમ ૧૯૪૦ અન ે ૧૯૬૪મા ં
કરવામા ંઆવલેા સધુારા ઔષધ અને સૌધ્ યર્ પર્સાધનોની આયાત,િનમાર્ણ, 
વેચાણ અન ે િવતરણ િવિનયિમત કરે છે. એનુ ં મખુ્ ય ધ્ યેય,ઉતરતા 
ધોરણના ઔષધો અન ે સૌધ્ યર્ પર્સાધનોથી ગર્ાહકોને બચાવવાનુ ં છે. 
અિધિનયમ એવી શરત કરે છે. કે પેટન્ ટવાળી અન ેખાનગી માિલકીની 
દવાઓ અંગે લેબલ કે કન્ ટેઇનર ૫ર ઘટકોની યાદી કે િનયત રીત ેફોમ્ યુર્લા 
પર્દિશર્ત કરવી જોઇએ ઔષધની ખોટી બર્ાન્ ડ આપવી તે ગેરકાયદે છે. 
ઔષધોમા ં કોઇ ગદંો,સડેલો કે અપઘિટત પદાથર્ હોય અથવા એમને 
અ  વચ્ છ િ  થિતમા ંસગંર્હવામા ં કે પેક કરવામા ંઆવેલ હોય અથવા એમા ં
ઝેરી પદાથર્ હોય તો તે ઔષધો ભેળસેળવાળા છે. સરકારને એવી ખાતરી 
થાય કે કોઇ૫ણ ઔષધમા ંમાનવી કે ૫શઓુ માટે જોખમ સમાયલે ુ છે. 
અથવા એમા ં હક-દાવો કરવામા ં આવલે ઉ૫ચારાત્ મક મલૂ ્ય નથી તો 
સરકાર એની મનાઇ કરી શકે. ઔષધ અન ેસૌધ્ યર્ પર્સાધન િનયમો ઔષધ 
અને સૌધ્ યર્ પર્સાધન અિધિનયમ,૧૯૪૦ હઠેળ બનાવવામા ં આ  યા છે. 
આમા આયાત,વેચાણ,િવતરણ,પકેેિજંગ,  ટોક કરવો,લેબલ લગાડવાના 
લાઇસન્ સ આપવા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. 
ઉત્ પાદન સલામતી 
 ભારતમા ં સવર્ગાહી ઉત્ પાદન સલામતી અિધિનયમ નથી જીવાત 
નાશક િનયતંર્ણ હુકમ,પયાર્વરણીમ રક્ષણ અિધિનયમ ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ,૧૯૮૬ ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા અિધિનયમ વા 
કાયદા છે, ઇજા તથા કરેલ નકુશાનના વળતર અંગે મોટે ભાગે િવચાર કરે 
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છે. સરકારની એ ફરજ છે કે ત,ે 
* વ૫રાશી ઉત ્ પાદનો સાથ ેજોડાયલે ઇજાના ગેરવાજબી જોખમ સામ ે
લોકોનુ ંરક્ષણ કરે. 
* વ૫રાશી ઉત્ પાદનોની તલુનાત્ મક સલામતીના મ ૂ  યાકંનમા ંગર્ાહકોન ે
મદદ કરે. 
* વ૫રાશી ઉત્ પાદનો માટે એક પ સલામતી ધોરણો િવકસાવવા તથા 
સઘંષર્કારી િ  થિત ઓછી કરવી અને  થાિનક િવિનયમો. 
* ઉત્ પાદન સબધંી મતૃ્ ય,ુમાદંગી અને ઇજાઓના કારણો અને ત ે
અટકાવવા સશંોધન અને શોધ-ખોળને પર્ોત્ સાહન આપ.ે 
* દાવાકામ અન ે વહીવટી કાયર્વાહીઓ મારફત ધોરણોનો અમલ 
કરાવે. 
 ગર્ાહકની સલામતીનો અિધકાર સિુનિ  ચત કરવામા ંઆ  યો ન હોય 
તો િનવારણા એજન્ સીને ફિરયાદ કરવા ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ,૧૯૮૬ 
ગર્ાહકને સમથર્ બનાવે છે. કોઇ ૫ણ અનિુચત વેપાર પર્થાઓ,અથવા 
કોઇ૫ણ ખામીયકુત માલ સામે ગર્ાહક દાદ માટે ફિરયાદ કરી શકે છે,  
માલ વા૫રવામા ંઆવે ત્ યારે જીવન અન ે સલામતીને જોખમકારક હોય 
અથર્તતંર્ના વૈ  વીકરણ અને ઇ-કોમર્સ નટે શોિપંગ અને બજાર તથા માલનુ ં
ઝડપી િવસીરણ થતા ઉત્ પાદનની સલામતી માટે ગર્ાહકને વધ ુ મોટી 
સરુક્ષાની જ રીયાત છે. 
માિહતીનો અિધકાર 
 ગર્ાહકને તમામ વ૫રાશી માલ અન ેસેવાઓ માટે જ નહી બલકે કોઇ 
િવકાસ માટે કોઇ જાહરે સત્ તાિધકારી પાસથેી ચોકકસ અને પરુતી માિહતી 
મેળવવાનો અિધકાર છે. િવકાસ એજન્ સીઓ અન ેલોકો વચ્ ચે માિહતીની 
િદર્-માગીર્ અવરજવર છે. માિહતીનો અિધકારએ જીવનનો,સામાિજક ન્ યાયના 
િવકાસનો આવ  યક ભાગ છે. સમાજનુ ંશાસન અને  યવ  થાપન લોકો માટે 
પારદશર્ક હોવુ ં જોઇએ. માિહતીની સલુભતાનો અભાવ,ગર્ાહક જુથોની 
અસરકારકતાને ગભંીર રીતે મયાર્િદત બનાવે છે. એમની પર્વિૃતઓ જાહરે 
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અને ખાનગી સગંઠનો પાસ ેસામાન્ ય રીતે ઘણીવાર પર્ાપ્ ય હકીકતો અને 
આંકડા ૫ર આધાર રાખે છે.ભારતનુ ં સિંવધાન મકુતવાણી અને 
અિભ  યિકતના મળૂભતૂ અિધકારોની બાયંધરી આપે છે. જાહરે િહતની 
બાબતો અંગે પર્માણભતૂ માિહતીનો અભાવ સાથર્ક ચચાર્ને િન ત્ સાિહત 
બનાવ ે છે. યિુનયન કાબાર્ઇડએ સગંર્હ કરેલ જોખમકારક રસાયણ પદાથર્ 
તથા કટોકટીના કેસમા ં માિહતીની સલુભતા િનવારી શકાય એ ભોપાલ 
હોનારાત અટકાવી શકત દેશના િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામા ં માિહતનો 
અિધકાર લોક સહભાગીતા સિુનિ  ચત બનાવ ેછે. લોકશાહીમા ંતે અગત્ યનુ ં
તત્ વ છે. 
અથર્ 
 માિહતીગાર થવાનો અિધકાર એટલે માિહતીવાળી પસદંગી અથવા 
િનણર્ય લેવામા ં જ રી હકીકતો પરુી પાડવી ગર્ાહકોને િવવકેી અન ે
જવાબદારીપવૂર્ક વતર્વા સમથર્ બનાવતી પરૂતી માિહતી એમન ે પરુી 
પાડવી જોઇએ વધ ુચોકસાઇથી ગર્ાહકને નીચેના અિધકાર હોય - 
* ગર્ાહકો ખરીદવા જતા હોય તે ઉત્ પાદનો અંગે િવગતવાર માિહતી 
 મેળવવી. 
* ગણુવત્ તા,જથ્ થો,શદુર્તા,બનાવટ અન ેવેચવા કાઢેલ માલ કે સેવાની 
 િકંમત અંગે માિહતી મેળવવી. 
* અચોકકસ પર્ચારથી ગેરમાગેર્ દોરાવ ુનહી. 
* વ૫રાશી માલની કોઇ ખામીઓ હોય તો જાણવી. 
* ઉત્ પાદન અને સવેાઓ અંગે િવવેકપણૂર્ પસદંગી કરવા તમામ 
 પર્કારની માિહતી મળેવવી. 
* નાગિરકોના જીવનને પર્ત્ યક્ષ અસર કરનાર સમ  યાઓમા ંજવ.ુ 
* સરકારની ક  યાણ યોજનાઓમા ંપર્વેશ મેળવવા. 
 મકુત અને બિુધ્ ધશાળી િનણર્યો લેવા માટે આ અિધકાર ગર્ાહકને 
મદદ કરી શકે અને કપરી તથા ગેરમાગેર્ દોરનાર માિહતી સામે પોતાનુ ં
રક્ષણ કરી શકે. 
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માિહતીના ોત 
 ગર્ાહક િવિવધ ોતોમાથંી માિહતી મેળવી શકે ઉત્ પાદન કે સવેાના 
પર્કાર ૫ર આધાર રાખીન ે ગર્ાહકો માિહતી અલગ અલગ હોઇ શકે 
માિહતીના મખુ્ ય પર્ાિપ્ ત-  થાન નીચે મજુબ છે. 
* લેબલ 
* જાહરેખબર 
* િપર્ન્ ટ મીિડયા 
* વીજાણ ુમાધ્ યમ 
* તતંર્નો નાગિરક અિધકારપતર્ 
* જાહરે અને ખાનગી ઉ૫કર્મોનુ ંસત્ તાવાર રેકડર્ 
લેબલ 
 લેબલએ ઉત્ પાદન સાથ ેજોડવામા ંઆવેલ સાદી પટી છે ના ૫ર 
બર્ાન્ ડ નામ હોય છે, મોટા પર્માણમા ંમાિહતી અથવા િવગતવાર િડઝાઇન 
કરેલ ગર્ાિફક હોય છે,  પકેેજનો ભાગ છે. માિહતીગાર પસદંગી કરવા માટે 
લેબલ ૫રની માિહતી ગર્ાહકને મદદ કરે છે. ખોરાક ભેળસળે 
અિધિનયમ,૧૯૫૦ હઠેળ હાલના ખોરાક ૫ર લેબલ લગાડવાના 
િનયમો,લેબલમા ં આપવાની માિહતી જણાવે છે. ખોરાકની બનાવટોના 
િનમાર્તાએ પરુી પાડવા માટે નીચેની માિહતી આવ  યક છે. 
ઘટકો 
 પકેેજ ખોરાકે ઘટકોની િવગતો આપવી જોઇએ તે મળૂ અન ેમહત્ વની 
માિહતી છે. કેટલાક ખોરાક,ખોરાક સયંોજનર્ અથવા રસાયણી યોગજ પર્ત્ ય ે
કેટલાક લોકોને એલજીર્ હોય છે.લેબલમા ંકેવળ આવા જોખમકારક ઘટકો જ 
જણાવવા જોઇએ એટલ ુનિહ બલકે એમનો જથ્ થો ૫ણ જણાવવો જોઇએ. 
પોષણિવષયક માિહતી 
 ખોરાકમા ં ભેળસેળ અટકાવવાના અિધિનયમ અન્ વયે િશશઓુના 
ખોરાક માટે હવે પોષણ િવષયક લેબલ લગાડવાનુ ં આદેશાત્ મક છે. 
કાબ હાઇડર્ેટ,પર્ોટીન,ચરબીના તત્ વો અને લકેલરી અને મખુ્ ય િવટામીન 
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અને ખિનજ િવશે માિહતી હોય ગર્ાહક માટે મહત્ વનુ ંછે. આ માિહતી ઉ૫રાતં 
ચરબીનો પર્કાર એટલે કે સતંપૃ્ ત બહુ અસતંપૃ્ ત ચરબી અને એના આહાર 
રેશા ૫ણ જ રી છે. ખાવા માટે તયૈારની બાબતમા ંદરેક માટે પોષણ પરૂક 
૫ણ પરુા પાડવાની જ ર છે. 
યોગજ 
 ખોરાકમા ંકયા યોગજ ઉમેરવામા ંઆવેલ છે અન ેકયા જથ્ થામા ંત ે
જણાવવુ ંઆદેશાત્ મક છે. 
તારીખ સધુીમા ંઉપયોગ 
 િનમાર્તાએ એ જાહરે કરવ ુજોઇએ કે "તારીખ સધુીમા ંઉપયોગ કરો" 
અથવા તારીખ "૫હલેા ે  ઠ" કેટલીક બનાવટોન ેપોતાનુ ંમયાર્િદત જીવન 
હશે આવા કેસોમા ંસલામતીની દર્િ  ટએ આ માિહતી ખબૂ િનણાર્યક છે. ગર્ાહકે 
એ જણાવુ ંજોઇએ કે કઇ તારીખ સધુી ઉત્ પાદન સલામત છે. તે પર્માણે 
સગંર્હ િ  થિત ૫ણ એટલીજ મહત્ વની છે આદશર્ સગંર્હ િ  થિત અિનવાયર્ છે. 
પર્િકર્યા ટેકિનકો 
 ખોરાકમા ંભેળસેળ અટકાવવા બાબતનો અિધિનયમ એ જ રી બનાવ ે
છે કે િકરણનવાળા ખોરાકની બાબતમા ં િકરણનની તારીખ,લોગ,લાઇસન્ સ 
નબંરની િવગતો અને િકરણનનો હતે ુજણાવવામા ંઆવ ેઅન્ ય પર્િકર્યાઓ 
વી કે િવસાલન જુદી જુદી સકૂવવાની પર્િકર્યાઓનો ઉ૫યોગ કરવામા ં

આ  યો હોય અને એનો લેબલ ૫ર ઉ  લેખ કરવો જોઇએ. 
આદશર્ લેબલમા ંનીચેની માિહતી હોવી જોઇએ. 
0 ઉત્ પાદનનુ ંનામ 
0 િનમાર્તાનુ ંનામ અન ેસરનામુ ં
0 જથ્ થા સાથ ેઘટકો 
0 જથ્ થો(ચોખ્ ખ ુવજન, ખાલી વજન) 
0 બેચ ન.ં 
0 ઉત્ પાદનનો માસ અને વષર્ 
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0 પોષણ માિહતી 
0 યોગજના નામ અન ેજથ્ થો 
0 કાયદેસર સગંર્હ િ  થિત 

0 વ૫રાયેલ પર્િકર્યા ટેકિનકો 
0 ચેતવણી 
0 અથર્પણૂર્ આરોગ્ ય હક-દાવા 
 લેબલ ૫રની માિહતીએ ગર્ાહકન ે ગેરમાગેર્ દોરવો જોઇએ નહી 
લેબલમા ં જુઠા અથવા ગેરમાગેર્ દોરનાર કોઇ િનવદેન,હક-
દાવો,િડઝાઇન,યિુકત કા  પિનક નામ અથવા સકેં્ષપ ન હોવા જોઇએ. 
જાહરે ખબર તથા મદુર્ણ અને વીજાણ ુમાધ્ યમ 

 પર્ારંભ થનાર નવા ઉત્ પાદન અંગે માિહતી ફેલાવવા માટે િનમાર્તા 
જુદા જુદા પર્કારના માધ્ યમોનો ઉ૫યોગ કરી શકે ઉત્ પાદનનો ૫િરચય 
કરાવવા માટે જાહરે ખબરએ શિકતશાળી સાધન છે. આ  
િનમાર્તાઓ,વેપારીઓ,નવા ઉત્ પાદનને ઉત્ તેજન આપવા અન ે એની 
ઉ૫લભ્ યતા તથા બજારમા ં૫સદંગી િવશ ેગર્ાહકને માિહતીગાર રાખવા માટે 
જાહરે ખબરને એક આવ  યકતા તરીકે અનભુવે છે. બીજી બાજુ આકર્મક 
જાહરે ખબરો નવા ઉત્ પાદનને વધ ુ કાયર્ક્ષમ,શૈલીકાર અને ઉ૫યોગમા ં
અનકુળૂ તરીકે પર્ોત્ સાહન આપીને લોકોના જીવનમા ં ધકેલે છે. ગર્ાહકને 
માગર્દશર્ન આપવુ ંજોઇએ જાહરે ખબર આપનારાઓને િવિનયિમત કરવા 
જોઇએ ભારતની જાહરે ખબર માનક કાઉિન્ સલએ એવી સં  થા છે.તે જાહરે 
ખબર આપનારા,જાહરે ખબર એજન્ સીઓ,વતર્માનપતર્ો,સામિયકા અન ે
જાહરે ખબરમા ં રોકાયલેા બીજાઓએ ઉભી કરેલી સં  થા છે. કાઉિન્ સલે 
સિંહતા ઘડી કાઢી છે.  દર્ારા એવ ુમાને છે કે સબિંધત તમામ પક્ષકારોના 
લાભ માટે જાહરે ખબર આપનારા તમામ જવાબદાર બનવ ુજોઇએ. જાહરે 
ખબરોએ કરેલ રજુઆતો અન ે હક-દાવાની સચ્ ચાઇ અને પર્માિણકતા 
સિુનિ  ચત કરવા તથા ગેરમાગેર્ દોરતી જાહરે ખબરો સામે રક્ષણ આપવા 
માટે સિંહતા ઘડી કાઢવામા ં આવી છે. આ સિંહતા માતર્ સમાચારપતર્ો 
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સામિયકોને જ લાગ ુ ૫ડે છે. એટલ ુ જ નહી બલકે ટેિલિવઝન,રેિડયો, 
િસનેમા,દુકાનોના પાિટયા અન ે પો  ટરો તથા ઉત્ પાદનના લેબલન ે ૫ણ 
લાગ ુ૫ડે છે. જાહરે ખબરોએ ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આ૫વી જોઇએ નિહ 
ઉત્ પાદન સલામતી પાસા પોષક મ ૂ  ય નાણા માટેનુ ંમ ૂ  ય ગર્ાહકન ેઆપવુ ં
જોઇએ. 
સરકારી રેકડર્ અન ેનાગિરક અિધકારપતર્ 
 કોઇ૫ણ જાહરે સત્ તાિધકારી પાસથેી માિહતી મળેવવા દરેક 
નાગિરકને  વતતંર્તા છે. દરેક જાહરે સત્ તા-તતંર્ ે પોતાની કામગીરીની 
જ િરયાતો મજુબ પોતાનુ ં તમામ રેકડર્ રાખવુ ં જોઇએ તથા માિહતીની 
િવનતંી કરતા કોઇ૫ણ નાગિરકને માિહતી સલુભ બનાવવાની જાહરે સત્ તા-
તતંર્ની ફરજ છે. અસરગર્  તોને િનણર્ય માટેના કારણો આપવાની તથા મખુ્ ય 
નીિતઓ અથવા િનણર્યો જાહરે કરવામા ં આવે ત્ યારે સબંિંધત હકીકતો 
જાહરે કરવાની સબિંધત અિધકારીની ફરજ છે. 
 લોકોન ે સેવા પરુી પાડનારા જાહરે ઉ૫કર્મો પોતાના નાગિરક 
અિધકારપતર્ મારફત ગર્ાહકો માટે માિહતી ખુ  લી રાખવા બધંાયલે છે તે 
ધોરણો,સગુમતા,પારદશર્કતા િવશે સવેા આપનારાનો લેિખત દ  તાવેજ અને 
જાહરેાત છે. 
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સેવાઓ ખચર્ની િવગતો અન ેધોરણ પર્ાપ્ ય કરવામા ંઅનસુરવામા ંઆવેલા 
િનયમો અને કાયર્રીિતઓ અંગે ગર્ાહક માિહતી મળેવી શકે. 
 િવવેકપણૂર્ ૫સદંગી કરવા માટે ગર્ાહકને િવગતવાર માિહતી પરૂી 
પાડવી જોઇએ યોગ્ ય ઉ૫યોગ તથા કેટલાક વ૫રાશી ઉત્ પાદનો સાથે 
જોડાયેલા જોખમો િવશે માિહતીનો એમને અિધકાર છે. સબંિંધત ગર્ાહકની 
સમ  યાઓ સબધંી માિહતીનો મકુત પર્વાહ હોવો જોઇએ જવાબદાર ગર્ાહક 
આવ  યક છે. ગર્ાહકને યોગ્ ય માિહતીથી સશકત બનાવવા જોઇએ ૫સદંગી 
કે િનણર્ય કરતા ં૫હલેા ંઉત્ પાદન કે સવેા િવશે તમામ માિહતી માટે ગર્ાહક 
આગર્હ કરી શકે. 
૫સદંગીનો અિધકાર 
 ગર્ાહકને પોતાની ૫સદંગીનુ ં ઉત્ પાદન ૫સદં કરવાનો અને 
ખરીદવાનો અિધકાર છે. પોતાની ૫સદંગીનુ ં ઉત્ પાદન ૫સદં કરવા માટે 
માલની િવશાળ િવિવધતાઓ અને પર્ાપ્ ય હોવી જોઇએ િવવેકી ગર્ાહક 
અિધકત્ તમ સતંોષ આપે તવેી રીતે પોતાની પાસેના નાણા ખચર્વાનો 
પર્યત્ ન કરે છે. આમા ૫સદંગી કરવાનો સમાવેશ થાય છે. બીજા શબ્ દોમા ં
બજારમા ં માલની િવિવધ જાતો પરુી પાડવી જોઇએ  એમાથંી ૫સદં 
કરવાનો એને િવક  પ મળવો જોઇએ ૫સદંગી મળી શકતી ન હોય એવા 
બજારમા ં વેચાણ કરનાર જણાવતો હોય ત ે ભાવ ે ઉ૫લભ્ ય ઉત્ પાદન 
ખરીદવા ગર્ાહકને ફરજ ૫ડતી હોય છે. ગર્ાહકને એની ૫સદંગીનુ ંઉત્ પાદન 
૫સદં કરવાની તક આપવામા ંઆવતી નથી ગર્ાહકની ૫સદંગીને િનયિંતર્ત 
કરવાનો વેપારીન ેઅિધકાર નથી. 
અથર્ 
 ૫સદં કરવાનો અિધકાર એટલ ે  પધાર્ત્ મક ભાવ,ે શકય હોય ત્ યા ં
માલની િવિવધતાની પર્ાપ્ યતા બીજા શબ્ દોમા ં માલની ગણુવત્ તા અને 
િકંમતના અથર્મા ં ઉપલભ્ ય અનેક ઉત્ પાદનોમાથંી પોતાની ૫સદંગીનુ ં
ઉત્ પાદન ૫સદં કરવા અને ખરીદ કરવાનો ગર્ાહકને અિધકાર છે. 
ઉત્ પાદનની અમકુ બર્ાન્ ડ કે પર્કાર ખરીદવા દુકાનદાર ગર્ાહકન ેફરજ પાડી 
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શકે નિહ કે ભારપવૂર્ક જણાવી શકે નહી ત ેપર્માણે કોઇ વેચાણ યિુકતઓ 
મારફત ખરીદવા ગર્ાહકન ેદબાણ કરી શકાય નિહ. 
િનયિંતર્ત ૫સદંગી 
 બજારમા ં સ ્ ૫ધાર્ત્ મક ભાવ ે િવિવધ પર્કારનો માલ ન હોય ત્ યારે 
ઉ૫લભ્ ય ઉત્ પાદન ખરીદ કરવા િસવાય ગર્ાહક પાસે કોઇ ૫સદંગી હોતી 
નથી આવા પર્કારની ૫િરિ  થિતમા ંવેપારી 
0 પોતાને ગમે ત ેભાવ નકકી કરી શકે. 
0 કૃિતર્મ તગંી ઉભી કરી શકે અન ેભાવ વધારી શકે. 
0 િડિલવરીની શરતો સાથ ેચેડા કરી શકે. 
0 બજારમા ંમાલના પર્વાહને અસર કરી શકે. 
બજારમા ં આવા પર્કારની ૫િરિ  થિતએ િનયિંતર્ત વપેાર પર્થાઓ છે. 
િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા માલ અંિતમ ગર્ાહકના હાથમા ં જાય તે ૫હલેા 
ઉત્ પાદનના પર્વાહમા ંમડૂીના અથવા સસંાધનોના મકુત પર્વાહને અથવા 
િવતરણના પર્વાહમા ં તૈયાર માલને અવરોધ છે નીચેના માટે ઇજારા અન ે
િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા અિધિનયમ ૧૯૬૯ ઘડવામા ંઆ  યો હતો. 
(ક) આિથર્ક  યવ  થાનુ ં સચંાલન સામાન્ ય નકુશાન કરવા આિથર્ક 
સત્ તાના કેન્ દર્ીયકરણમા ંપિરણયત ુનથી. 
(ખ) જાહરેિહતને પર્િતકળૂ હોય એવી ઇજારાવાળી િનયિંતર્ત અન ેઅનિુચત 
વેપાર પર્થાઓની મનાઇ કરવી. 
આ અિધિનયમ હઠેળ ભારત સરકારે ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા 
કમીશન તરીકે ઓળખાતા કમીશનની  થાપના કરી. 
ઇજારા અને િનયિંતર્ત વેપાર પર્થા કમીશનની સત્ તાઓ 
 વેપારી વ૫રાશી માલની ૫સદંગીઓ િનયિંતર્ત કરીને અથવા 
મયાર્િદત જાતોની અંદર ૫સદંગી કરવાની ગર્ાહકને ફરજ પાડીન ે કોઇ 
િનયિંતર્ત વેપારી પર્થાન ેઅનસુરતો હોય તો કમીશન 

૧) હગંામી મનાઇ કરી શકે એટલે કે ફિરયાદ કરવામા ંઆવેલી પર્થામા ં
રાચવાનુ ંબધં કરવા ઉપકર્મને ફરમાવીને મનાઇ હકુમ આપી શકે. 
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ર) બધં કરવાનો અન ેછોડી દેવાનો હકુમ કરી શકે. 
૩) સચૂનાઓ બહાર પાડી શકે. 
 ઇજારા અન ેિનયિંતર્ત વેપાર પર્થા કમીશન કોઇ૫ણ િનયિંતર્ત વેપાર 
પર્થાની તપાસ કરવા અિધકૃત છે. ગર્ાહક અથવા ગર્ાહક સગંઠનની િવિશ  ટ 
ફિરયાદોના પર્િતભાવમા ં કમીશન એ શોધી કાઢશે કે ઉકત પર્થા જાહરે 
િહતન ેપર્િતકૂળ છે કે કેમ જો હા તો આવી પર્થા બધં કરવા અથવા એનુ ં
પનુરાવતર્ન નહી કરવા આયોગ હકુમથી ફરમાવી શકે. 
 આમ ૫સદંગી કરવાનો ગર્ાહકનો અિધકાર સારી રીત ેસરુિક્ષત છે. 
ગર્ાહકે જ સતકર્ થવાનુ ંઅને અિધકારનો ઉ૫યોગ કરવાનો છે. 
સાભંળવાનો અિધકાર 
 સાભંળવાનો અિધકાર એટલે આિથર્ક અને અન્ ય નીિતઓ ઘડવા અને 
એનો અમલ કરવામા ં સહાનભુિૂતપણૂર્ અને પરેુપરુો અવજે મળેવવાની 
દર્િ  ટથી ગર્ાહકના િહતની િહમાયત કરવાનો અિધકાર એમા ંસરકાર અન ે
અન્ ય નીિત ઘડનાર સં  થાઓ તમેજ ઉત્ પાદન અને સેવાઓ ઉત્ પન્ ન 
કરવામા ં કે ઉભી કરવામા ંઆવ ેત ે૫હલેા રજૂઆત કરવાના અિધકારનો 
સમાવશે થાય છે. ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે  યિકતને સાભંળવાનો હક છે. તે 
િવિવધ ફોરમોમા ંપોતાનુ ંમતં  ય  યકત કરી શકે છે. ગર્ાહકને ખાતરી છે કે 
એના િહતન ે યોગ ્ ય અવેજ મળશ ે િનણર્ય લેનારી સં  થાઓમા ં ગર્ાહકો 
પોતાના મતં  યો  યકત કરી શકે છે. 
ગર્ાહકનો અવાજ 
 ગર્ાહકના અિધકારની રજૂઆતનુ ં રક્ષણ કરવા ગર્ાહકની સહભાિગતા 
માટે આવ  યક ફોરમોની જોગાઇ કરવાની જ રત છે.ગર્ાહકોન ેમાલ અને 
સેવાઓ પરૂી પાડનારા માલના ઉત્ પાદકો,વેપારીઓ,સેવા પરૂી પાડનારાઓ, 
જાહરે અને ખાનગી ઉધોગ-સાહસોની જવાબદારી ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે 
કાયર્ કરવાની છે. ગર્ાહકોન ે સાભંળવા માટેની તક આપવાની એમને 
જ િરયાત છે. ગર્ાહકોના ક  યાણ અને અંિતમ ઉ૫યોગ કરનારાઓના 
ક  યાણ માટે એમના સચુનો િવચારણામા ંલેવાની જ ર છે. 
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0 િનમાર્ણ કરતા એકમો પાસે ગર્ાહક સભંાળ કેન્ દર્ો હોવા જોઇએ િનિમર્ત 
થયલે માલની િડઝાઇન અને કામગીરી અંગે પોતાનો અિભપર્ાય  યકત 
કરવાની તક ગર્ાહકને આપવી જોઇએ ઘણી કંપનીઓ પોતાના ગર્ાહકોની 
સભંાળ રાખે છે. તેઓ ગર્ાહકોનો અિભપર્ાય લે છે.  ગર્ાહકો પાસથેી પનુઃ 
િનવેસન ગર્ાહકોને  વીકાયર્ હોય એવા માલ સાથે આવવા માટે ઉત્ પાદક 
સામગર્ી તરીકે ઉ૫યોગમા ંઆવી શકે. 
0 ગર્ાહકોન ેસેવા પરૂી પાડતી સં  થાઓ પાસ ેગર્ાહક ફિરયાદ િનવારણ 
એકમ હોઇ શકે ગર્ાહકની ફિરયાદન ેસમયસર ધ્ યાનમા ંલઇ શકાય આ  
મોટાભાગના જાહરે અન ે ખાનગી ઉધોગ સાહસો પાસ ે ગર્ાહક ફિરયાદ 
િનવારણ એકમ હોય છે જ 

0 અગત્ યના મદુાઓ િવશે પોતાના મતં  યો  યકત કરવા માટે ગર્ાહક 
સહકાર સધુી પહ ચી શકે તે જ રી છે. સરકારી નીિતઓ લોકો માટે છે. તેથી 
લોકોની સહભાિગતા અત્ યતં મહત્ વની છે ૫રામશર્ અને સહભાિગતાએ બે 
માગર્ ગર્ાહકનો અવાજ સાભંળી શકવાના માગર્ છે. ૫રામશર્ એટલે લોકોના 
િન  ણાત મતં  ય માટે સરકાર લોકો પાસે જાય છે. સહભાિગતા એટલે 
િનણર્ય લેવામા ંલોકોને આમતંર્ણ આપવામા ંઆવ ેછે. લોકો નીિતઓ ઘડવા 
અને અમલ કરવા માટે રચવામા ંઆવેલ િવિવધ સિમિતના સભ્ યો બને છે. 
ગર્ાહક રજુઆત માટે પચં 
 ગર્ાહક રજુઆત માટે િવિવધ મચં ઉભા કરવામા ંઆ  યા છે, એમાના 
કેટલાક નીચે મજુબ છે. 
0 ગર્ાહક ફિરયાદ િનવારણ ફોરમ  
0 િજ  લા રાજય અને રા  ટર્ીય કક્ષાએ ગર્ાહક સરુક્ષા કાઉિન્ સલો 
0 િજ  લા રાજય અને રા  ટર્ીય  તરે સલાહકાર સિમિત 
0 જાહરે ઉ૫યોગી ખાતાના ફિરયાદ અને િનવારણ એકમ 
0 ગર્ાહક સભંાળ કેન્ દર્ો 
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સગંિઠત થવાની જ િરયાત 
 સાભંળવામા ંઆવે તે માટે ગર્ાહકોએ સગંિઠત થવાની જ ર છે. ગર્ાહક 
સગંઠનો પોતાનો અવાજ સામિૂહક રીત ેઉઠાવી શકે તેઓ-  
0 જાહરે ફોરમ ઉભી કરી શકે જોગવાઇ કરી શકે 
0 લોકોના િહતના મદુા ઉઠાવી શકે 
0 લોકોના િહતના િવષય ૫ર જાહરે ચચાર્ની ૫હલે કરી શકે. 
0 વ૫રાશી ઉત્ પાદનોની સલામતી માટે આગર્હ રાખી શકે. 
0 માધ્ ય્ મ મારફત લોકોને સગંિઠત કરી શકે. 
0 ગર્ાહકના િહતના િવિવધ િવષયો અંગે ચચાર્ કરવા ગર્ાહક ફોરમ 
 આયોિજત કરી શકે. 
 સાભંળવાનો અિધકાર યોગ્ ય  થાને ગર્ાહકનો અિભપર્ાય અવલોકનો 
અને ફિરયાદો  યકત કરવાને લગતો અિધકાર છે.   થાન ગર્ાહક માટે 
સલુભ હોવા જોઇએ ગર્ાહક પાસે ફિરયાદ હોય ત્ યારે એને સાભંળવાનો એને 
અિધકાર છે. અને એવી ખાતરી ૫ણ છે કે યોગ્ ય ફોરમમા ંએના િહતને 
યોગ્ ય િવચારણા મળશ ેઉિચત કરકસરયકુત ઝડપી રીત ેઆવી ફિરયાદોની 
કામગીરી કરવા અને ગર્ાહકોના િહતના રક્ષણ િવશે ખાતરી આપવા ગર્ાહક 
સરુક્ષા અિધિનયમ ેઅંત્ યત અસરકારક અધર્-ન્ યાિયક તતંર્ રચનાની  થાપના 
કરી છે. 
િનવારણનો અિધકાર 
પર્  તાવના 
 િનવારણ એટલે વ  તનુ ેયોગ્ ય રીત ેમકૂવી ગર્ાહકોએ ની ચકુવણી 
કરી હોય ત ે માલ અને સવેાઓ અંગે સમ  યા હોય ત્ યારે િનવારણ 
શોધવાનો એમન ેઅિધકાર છે. સાચી ફિરયાદની યોગ્ ય ૫તાવટનો ગર્ાહકન ે
અિધકાર છે. માલ કે સેવાની કામગીરી કે ગણુવત્ તા અપેક્ષા કરતા ઉણી હય 
તો ગર્ાહક ફિરયાદ કરી શકે કોઇ અનિુચત વેપાર પર્થા કે ગર્ાહકના 
અપર્માિણક શોષણ સામ ે ગર્ાહક ફિરયાદ કરી શકે િનવારણનો અિધકાર 
અનિુચત વપેાર પર્થાઓ કે ગર્ાહકના અપર્માિણક શોષણ સામે િનવારણ 
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શોધવા ગર્ાહકન ેતક પરૂી પાડે છે.  ફિરયાદો સાચી હોય એમની િચત 
પતાવટ માટે ત ેઅિધકારની ૫ણ જોગવાઇ કરે છે. ખામીવાળા માલ અન ે
સેવાઓ બદલ અિધકાર વળતરની ખાતરી આપે છે. િનવારણ એ ફિરયાદો 
સાભંળવાની તથા ગર્ાહક અન ે વેચનારન ે  વીકાયર્ હોય તેવી પતાવટ 
કરવાની  વાભાિવક અનવુતીર્ કાયર્વાહી છે. વેપારની શોષણકારક અન ે
અનિુચત પર્થાઓમાથંી ગર્ાહકનુ ંરક્ષણ કરવા અને િબન-ખચાર્ળ સરળતાથી 
સલુભ અન ે ઝડપી ઇલાજ પરૂો પાડવા માટે ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ 
૧૯૮૬ ઘડવામા ંઆ  યો હતો ગર્ાહક પોતાનો િનવારણોના અિધકાર વાપરી 
શકે ત ેમાટે કાયદા હઠેળ િવિવધ ઉપાયોની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. 
િનવારણ એજન્ સીઓ 
 નારાજ ગર્ાહકન ેમદદ કરવા ગર્ાહક ફોરમો તરીકે ઓળખાતી ગર્ાહક 
તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓની  થાપના કરવામા ંઆવી છે. તઓે િજ  લા 
કક્ષાએ િજ  લા ફોરમ, રાજય કક્ષાએ રાજય કમીશન અને રા  ટર્ીય કક્ષાએ 
રા  ટર્ીય કમીશન છે. આ અધર્-ન્ યાિયક સં  થાઓ િવિશ  ટ પર્કારની દાદ તથા 
યોગ્ ય હોય ત્ યા ંવળતર આપવા માટે એમન ેસત્ તાઓ આ૫વામા ંઆવી છે. 
આ ગર્ાહક ફોરમોની સેવાઓ જાહરે અને ખાનગી  યવસાયન ે તથા 
સેવાક્ષેતર્ને આવરી લે છે, મા ં બેિકંગ,નાણા,િવમા,૫િરવહન,વીજળી 
દૂરસચંાર, મનોરંજન વગેરેને આવરી લેવામા ંઆવેલ છે. 
ફિરયાદોના પર્કાર 
 ગર્ાહક િવિવધ પર્કારની ફિરયાદો માટે િનવારણ શોધી શકે છે જો 
ગર્ાહકને નીચે મજુબની મુ  કેલી હોય તો યોગ્ ય ફોરમમા ંફિરયાદ કરી શકે 
છે. 
0 વેપારી અનિુચત અથવા િનયિંતર્ત વેપારી પર્થા અ૫નાવે તો 
0 લાવવામા ંઆવેલ માલ ખામી ભરેલો હોય 
0 કોઇ૫ણ પર્કારની સેવાઓમા ંઉણ૫ હોય 
0 નકકી કરેલી િકંમત કરતા વેપારી વધ ુ િકંમત વસલૂ કરે, અથવા 
 માલ કે પેકેજ ૫ર દશાર્વેલી િકંમત અથવા ભાવ યાદીમા ંદશાર્વલેી 
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 િકંમત કરતા વધ ુિકંમત વસલૂ કરે તો 
0  માલ જીવન અન ેસલામતી માટે જોખમકારક હોય એન ેવેચાણ 
 માટે મકુવામા ંઆવે તો 
0 જીવન માટે જોખમી સેવાઓ વચેાણ માટે જણાવવામા ંઆવે તો 
ગર્ાહકને ઉ૫લભ્ ય ઇલાજ 
0 સાચી ફિરયાદની બાબતમા ં ગર્ાહક ફોરમ વેપારીન ે નીચે મજુબ 
 ફરમાવી શકે. 
0 માલની ખામી દૂર કરવા 
0 એવી જ ખામી ન હોય એવા માલને ખામીવાળા માલને બદલે 
 આપવા  
0 ગર્ાહકે ચકુવેલી િકંમત કે ચા  ૫રત કરવા 
0 વળતર ચકૂવવા 
0 સેવાઓમાનંી ખામી કે ઉણ૫ દૂર કરવા 
0 અનિુચત વપેાર પર્થા બધં કરવા 
0 જોખમકારક માલ વેચાણમા ંન મકૂવા 
 આ અિધકારનો અસરકાર ઉ૫યોગ કરવા િવિવધ કાયદા અને 
િનવારણ  યવ  થા-તતંર્ની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે. ફિરયાદના સત્ યતા 
કારણ માટે ગર્ાહકે ફિરયાદ કરવી જ જોઇએ. િનવારણ શોધવાની 
જવાબદારી ગર્ાહકની છે. ગર્ાહકોનુ ંશોષણ કરનારા લોિભયા વેપારીઓ સામે 
ફિરયાદ ન ધાવા ગર્ાહકે એકલાએ જ અથવા ગર્ાહક ક  યાણ માટે કામ કરતા 
સગંઠનોએ આગળ આવવુ ંજોઇએ. 
ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 
પર્  તાવના 
 ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર એટલે જીવન ૫યર્ત માિહતગાર ગર્ાહક 
રહવેા જાણકારી અન ે કૌશલ પર્પ્ ત કરવાનો અિધકાર ગર્ાહક િશક્ષણ 
અિધકારમા ંગર્ાહક િનણર્યોને અસર કરનારા પિરબળો ૫ર પર્ભાવ પાડવા 
કાયર્વાહી કરવા માટે જાણકારી અને કૌશલના અિધકારનો સમાવેશ થાય 



 - 91 - 

છે. નાગિરકનો બિુધ્ ધશાળી ખરીદનાર તરીકે િવકાસ કરવા જ રી ાન, 
ગર્ાહક િશક્ષણ પુ  પાડે છે. િવશાળ અથર્મા ં ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર 
ગર્ાહકનો જાણવાનો અિધકાર છે અને ગર્ાહકની ૫સદંગી ૫ર અસર કરે 
એના ૫યાર્વરણને લગતા તમામ ફેરફારોથી વાકેફ રહવેાનો છે. ગર્ાહક 
િશક્ષણના ઘણા ોત છે તથા િવિવધ િશક્ષણ દર્ારા સમાજના જુદા જુદા વચ 
જુથો અને િવભાગોન ે પરૂા પાડે છે. આ  ગર્ાહક સશકતીકરણની એક 
તાકીદની જ રત યવુાપઢેીને ગર્ાહક િશક્ષણ મખુ્ ય પર્વાહની કેળવણી 
આપવાની છે. 
 ગર્ાહક િશક્ષણનો અથર્ એ થઇ શકે કે ખરીદનાર૫ણાના જાણીતા 
અથર્ના િવકાસમાથંી કોઇ વ  તનુે આધિુનક ઔધોિગક અથર્તતંર્ની આિથર્ક 
અન ેસામાિજક શકયતાઓને વધ ુસપંણૂર્ સાકાર કરવી સમાજમા ં૫િર૫કવ 
ગર્ાહકની ભિૂમકા ધારણ કરવા લોકોને તૈયાર કરવાની ૫ધ્ ધિત સધુારવાની 
તે સગંિઠત પર્વિૃત્ ત છે. 
ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંધ્ યેય 

 ગર્ાહક િશક્ષણનુ ંધ્ યેય 

0 ગર્ાહક જાગ કતા વધારવી 
0 િવ  વાસનો િવકાસ કરવો 
0 સગંીન િનણર્યો લેવામા ંસહાય કરવી 
0 બજાર અથર્તતંર્મા ંગર્ાહકની ભિૂમકા સાકાર કરવી. 
0 ગર્ાહકોન ે પોતાના અિધકારનો ઉ૫યોગ કરવામા ં મદદ કરે તેવી 
 કાનનૂી  યવ  થા સમજવી. 
0 િવવેકી ખરીદનાર બનવા ગર્ાહકને મદદ કરવી 
0 સસંાધનોના વધ ુસારા  યવ  થા૫ક થવા ગર્ાહકોન ેસહાય કરવી. 
0 વધ ુસારા ગર્ાહક નાગિરક બનવા ગર્ાહકને મદદ કરવી. 
સયંકુત રા  ટર્ોની માગર્દશર્ક સચૂનાઓ 

ગર્ાહક સરુક્ષા માટે સયંકુત રા  ટર્ોએ બહાર પાડેલી માગર્દશર્ક સચૂનાઓ 
ગર્ાહક િશક્ષણ અંગે ખબૂ ઉ૫યોગી છે. 
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0 આ દેશના લોકોની સાં  કૃિતક ૫રં૫રાને ધ્ યાનમા ં રાખીને સરકારે 
(કેન્ દર્ તથા રાજયો) સામાન્ ય ગર્ાહક િશક્ષણ તથા માિહતી કાયર્કર્મનો િવકાસ 
કરવો અથવા પર્ોત્ સાહન આપવુ ં આવા કાયર્કર્મોનુ ં ધ્ યેય માલ અન ે
સેવાઓની માિહતીગાર ૫સદંગી કરવા સમથર્ હોય અન ેપોતાના અિધકાર 
અને જવાબદારીઓ પર્ત્ ય ેસભાન હોય એવા િવવેકી ગર્ાહકો તરીકે લોકોન ે
સશકત બનાવવાનુ ં છે.આવા કાયર્કર્મોનો િવકાસ કરવામા ં ઓછી 
આવકવાળા ગર્ાહકો અને ઓ  અથવા અક્ષર ાન નહી ધરાવતા ગર્ાહકો 
સિહત શહરેી અને ગર્ામીણ એમ બન્ ન ે િવ  તારોમા ં વિંચત ગર્ાહકોની 
જ િરયાતો પર્ત્ ય ેખાસ ધ્ યાન આ૫વુ ંજોઇએ. 
0 ગર્ાહક િશક્ષણ,િશક્ષણ  યવ  થાનો અંતગર્ત ભાગ બની રહવેો જોઇએ 
 ખાસ કરીને હાલના િવષયોનો અંગભતૂ ભાગ હોય તો વધ ુસા . 
0 સરકાર (કેન્ દર્ તેમજ રાજય) ગર્ામીણ અને શહરેી િવ  તારોમા ંઓછી 
 આવકવાળા ગર્ાહક જૂથો માટે િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મો હાથ 
 ધરવા માધ્ યમો સિહત ગર્ાહક સગંઠનોન ે તથા અન્ ય રસધરાવતા 
 જૂથોને ઉત્ તેજન આપવ ુજોઇએ. 
0  યવસાય કરનારાઓએ યોગ્ ય હોય ત્ યા ં વા  તિવક તથા સબિંધત 
 ગર્ાહક િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મો હાથ ધરવા જોઇએ અથવા 
 ભાગ લેવો જોઇએ. 
0 ગર્ામીણ ગર્ાહકો અને િનરક્ષર ગર્ાહકો સધુી ૫હ ચવાની જ રતને 
 ધ્ યાનમા ંરાખીન ેસરકારે (કેન્ દર્ તથા રાજય) લોક માધ્ યમમા ંગર્ાહક 
 માિહતી કાયર્કર્મોનો િવકાસ કરવો જોઇએ અને પર્ોત્ સાહન આપવુ ં
 જોઇએ. 
0 િશક્ષણ આ૫નારાઓ, લોક માધ્ ય્ મ,  યાવસાિયકો અન ે ગર્ાહક 
 સલાહકારો, ગર્ાહક માિહતી અન ે િશક્ષણ કાયર્કર્મો કરવા એમા ંભાગ 
 લઇ શકે તે માટે સરકારે (કેન્ દર્ તેમજ રાજય) તાલીમ કાયર્કર્મો 
 યોજવા અન ેઉત્ તેજન આ૫વુ ંજોઇએ. 
0 ગર્ાહક િશક્ષણ અને માિહતી કાયર્કર્મોએ ગર્ાહક સરુક્ષાના નીચેના 
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 પાસા આવરી લેવા જોઇએ. 
0 આરોગ્ ય,પોષણ,ખોરાકથી થતા રોગો અને ખોરાકમા ંભેળસળે 
0 ઉત્ પાદન જોખમ 
0 ઉત્ પાદન ૫ર લેબલ લગાડવા 
0 સબિંધત કાયદા,ઉપાય કેવી રીત ે મેળવવો, ગર્ાહક સરુક્ષા માટે 
 એજન્ સીઓ અને સગંઠનો 
0 તોલમા૫ િવશે માિહતી,ભાવ,ગણુવત્ તા,શાખની િ  થિત અને પાયાની 
 જ િરયાતોની પર્ાપ્ યતા,અને 
0 પર્દૂષણ અન ે૫યાર્વરણ 
અિધકારનો લાભ 
0 અિધકાર ગર્ાહકન ેનીચેના માટે પર્ોત્ સાહન આપ ેછે. 
0 જીવતપયર્ત માિહતગાર ગર્ાહક રહવેા માટે જાણકારી અને કૌશલ 
 પર્ાપ્ ત કરવા 
0 િવવેચનાત્ મક િચંતન 
0 જીવન કૌશલ આપે છે. 
0 સમજ સધુારે છે. 
 ગર્ાહકોની અ ાનતા એમના શોષણ માટે મખુ્ યત્ વે જવાબદાર છે. 
ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ ગર્ાહક િશક્ષણની જોગવાઇ કરે છે. તેથી ગર્ાહકોને 
એમના અિધકારથી માિહતગાર રાખવાની સરકારની ફરજ બની જાય છે. 
ગર્ાહક િશક્ષણ,ક૫ટ,છેતરામણી અન ેએકંદર ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી અને 
અન્ ય રીિતઓ સામ ે રક્ષણ કરવા મદદ કરે છે. ભાવ અને માલની 
ગણુવત્ તા િવશ ે પર્  ન પછૂવા માટે ગર્ાહક િશક્ષણ સાવધાની અન ે શિકત 
લાવે છે. ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર અન્ ય ગર્ાહક અિધકારોનો ઉ૫યોગ 
કરવા માટે અગત્ યનુ ંસાધન છે તથેી ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારન ેયોગ્ ય 
મહત્ વ આ૫વુ ંજોઇએ. 
પાયાની જ િરયાતોનો અિધકાર 
પર્  તાવનાઃ 
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 પાયાની જ િરયાતો,પાયાના માલ અને સેવાઓ ગર્ાહકને સિુનિ  ચત 
બનાવ ેછે.  જીિવત રહવેાની બાયંધરી આપ ેછે. એમા ંસારા જીવન તરફ 
જવા પરૂતો ખોરાક,ક૫ડા,ંઆ ય,આરોગ્ ય સભંાળ,િશક્ષણ અને  વચ્ છતાનો 
સમાવશે થાય છે. પાયાની જ િરયાતો સતંોષવાના અિધકારનો જુદા જુદા 
સમાજો અન ે દેશોમા ં અલગ અલગ અથર્ થાય છે. િવકસતા િવ  વમા ં
ગર્ાહકની પાયાની જ િરયાતોનુ ંઅથર્ઘટન પરૂતો ખોરાક,ક૫ડા અન ેઆ ય 
થાય છે. જયારે અમિેરકન કે યરુો૫ ખડં ગર્ાહકની પાયાની જ િરયાતોને 
વ૫રાશી માલની સારી ગણુવત્ તા ત્ વિરત,સિુનિ  ચત અને જવાબદાર 
સેવાઓ એવુ ંઅથર્ઘટન કરશે  યાપક અથર્મા ં- 
0 દરેક ગર્ાહકને પાયાની જ િરયાતો અને સેવાઓનો અિધકાર છે,  
 ગૌરવપણૂર્ જીવનની બાયંધરી આપે છે. 
0 એમા ં પરૂતા ખોરાક,ક૫ડા,આ ય,આરોગ્ ય સભંાળ, પીવાનુ ં પાણી, 
 િશક્ષણ,  વચ્ છતા,ઉજાર્ અન ે૫િરવહનનો સમાવશે થાય છે. 
અિધકારનો અમલ કરવાના ઉપાયો હાથ ધરી શકાય એવા કેટલાક નીચેના 
ઉપાયો છે. 
0 સલામતી મા૫દંડ ખોરાકના ધોરણ અન ે આહાર જ િરયાતો 
 અસરકારક દેખરેખ-િનયતંર્ણ,િનરીક્ષણ અને મ ૂ  યાકંન તતંર્-  યવ  થા 
0 ખોરાક અન ે કૃિષ સગંઠન,િવ  વ આરોગ્ ય સં  થા કોડેક્ષ 
 એલીપને્ ટારીયસ અથવા સામાન્ ય રીતે  વીકૃત આંતરરા  ટર્ીય ખોરાક 
 ધોરણ 

0 સકંિલત રા  ટર્ીય ઔષધ નીિતઓ મારફત ગણુવત્ તા સધુારવી અને 
 ઔષધ-રસાયણોનો યોગ્ ય ઉ૫યોગ. 
0 િવ  વ આરોગ્ ય સં  થાનુ ંસબંિંધત કાયર્ અને ભલામણોને િવચારણામા ં
 લઇન ે િવકસતી રા  ટર્ીય ઔષધ નીિત,પર્ાિપ્ ત,િવતરણ,લાઇસન્ સ 
 ગોઠવણો,ન ધણી  યવ  થા તથા ઔષધ-રસાયણો િવશ ે િવ  વસનીય 
 માિહતીની પર્ાપ્ યતા જણાવી શકે. 
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0 પીવાના પાણીનો પરુવઠો િવતરણ અન ે ગણુવત્ તા સધુારવા માટે 
 રા  ટર્ીય નીિતઓનો િવકાસ કરવો િનભાવવી અને સગંીન બનાવવી. 
 વા  તવમા ં સા  ં અન ે આરોગ્ યમય જીવન જીવવવુ ં ત ે દરેક 
નાગિરકનો અિધકાર છે. સરકારે પોતાના લોકોને પાયાની જ િરયાતો 
સિુનિ  ચત કરવા યોગ્ ય પગલા ં લેવા જોઇએ.ક  યાણ કાયર્કર્મોનુ ં ધ્ યયે 
નાગિરકો પોતાની પાયાની જ િરયાતો પિરપણૂર્ કરે તે માટે સશકત 
બનાવવાનુ ંછે. 
આરોગ્ યકારક ૫યાર્વરણનો અિધકાર 
પર્  તાવના 
 આરોગ્ યકારક ૫યાર્વરણનો અિધકાર એટલે શારીિરક ૫યાર્વરણનો 
અિધકાર  જીવનની ગણુવત્ તાન ેવધારશે ના ૫ર  યિકતનુ ં િનયતંર્ણ 
નથી તે ૫યાર્વરણીય ભય સામેની સરુક્ષાનો એમા ં સમાવેશ થાય છે. 
વતર્માન અન ે ભાિવ પેઢીઓ માટે ૫યાર્વરણની સરુક્ષા અને સધુારો 
કરવાની જ િરયાતનો ત ે  વીકાર કરે છે. 
 હકીકતમા ં આરોગ્ યકારક ૫યાર્વરણનો અિધકાર જીવનના દરેક 
પાસામા ંમનુ  યો પાસે હોય ત ેતમામ અિધકારોમા ંઅંતિનર્િહત છે. પાણી, 
હવા,ભિૂમ અને અવાજના પર્દૂષણ િવના આરોગ્ યપર્દ જીવનશૈલી જીવવાનો 
તે અિધકાર છે. આરોગ્ યકારક પયાર્વરણમા ંવૈિ  વક અન ે  થાિનક એમ બન્ ન ે
૫િરિ  થિતઓનો સમાવેશ થાય છે. ઓઝોનમા ંઘટાડો વિૈ  વક ગરમી તથા 
ઝેરી કચરામા ંવધારો પર્દૂિષત ભગૂભર્જળ પરુવઠો અથવા  થાિનક  તર ૫ર 
ગેસોથી ભરેલી હવા એ આરોગ્ યકારક પયાર્વરણના અિધકારના ઉ  લઘંન 
વુ ં છે. હાલમા ં ગર્ાહક માટે આરોગ્ યકારક પયાર્વરણનુ ં કે્ષતર્ કુદરતી 

હોનારતની ઘટનાઓ સધુી િવ  તારવામા ં આવેલ છે. ટકી ન રહ ે તેવા 
િવકાસ અને િનરંકુશ િવકાસન ે લીધે એમા ં અનેકગણો વધારો થયો છે 
ગર્ાહકો હવે સલામત અન ે કુદરતી પયાર્વરણના અિધકારની માગણી કરી 
રહયા છે. 



 - 96 - 

 
0 ન તો ધમકી ભયુર્ કે ન ભયજનક હોય, ૫રંત ુગૌરવ અને સખુાકારી 
 ભયુર્ જીવન જીવા દે એવા પયાર્વરણમા ં જીવવાનો અને કાયર્ 
 કરવાનો અિધકાર છે. 
0 પયાર્વરણીય ભય અથવા હવા,માટી,પાણી વગેરેના પર્દૂષણની 
 ખરાબ અસરોથી એમને રક્ષણ મળવુ ંજોઇએ. 
ગર્ાહકની જવાબદારી 
 આરોગ્ યપર્દ પયાર્વરણનુ ં િનમાણર્ કરવ ુતે ગર્ાહકની જવાબદારી છે. 
ગર્ાહકની વ૫રાશી ઢબ માલના ઉત્ પાદન ૫ર અસર કરી શકે છે. ગર્ાહકોના 
અમકુ િવભાગ દર્ારા કુદરતી સસંાધનોના અપ  યયભયાર્ ઉ૫યોગ િવિશ  ટ 
પર્દેશો,કુદરતી પયાર્વરણ ૫ર નકારત્ મક અસર થાય છે. દાખલા તરીકે 
શહરેી િવ  તારોમા ંલાકડાની વ૫રાશ સીધેસીધી નવિવનાશ સાથ ેસકંળાયેલ 
છે. ઉધોગો અન ે શહરેી ગર્ાહકો દર્ારા ઉજાર્નો અિતશય ઉ૫યોગ ડુગંરાળ 
પર્દેશોમા ંમોટા પાયાના બધં બાધંવાનુ ંકારણ છે. 
 પનુઃ ઉ૫યોગ રીસાઇકલ ઘટાડવાનુ ંતથા િબન-જીવ અવકર્મણ યોગ્ ય 
વ૫રાશી ઉત્ પાદનોનો ઇન્ કાર કરવાનુ ં જ રી છે. જવાબદાર ગર્ાહકે 
પયાર્વરણ અનકુુળ હોય તવેા ઉત્ પાદનોમા ં જવ ુ જોઇએ. માનવ અને 
પયાર્વરણના આંતર-અવલબંનન ેગર્ાહકે માન આ૫વુ ંજોઇએ અને કુદરતી 
સશંોધનો પર્ત્ યે શોષણકારી તથા અપ  યયી મનોવિૃત્ ત હોવી જોઇએ નહી. 
અિધકારનો ઉ૫યોગ કેવી રીત ેકરવો. 
0 ગર્ાહકોએ  યિકતગત અન ેસામિૂહક રીતે િબન-જીવ અવકર્મણ યોગ્ ય 
વ૫રાશી ઉત્ પાદનનો િવરોધ કરવો જોઇએ. 
0 અ૫  યયી વ૫રાશ ઘટાડવી 
0 કુદરતી સસંાધનોનુ ંસરંક્ષણ 

0 રીસાઇલ કરી શકાય તેવા ઉત્ પાદનોના ઉત્ પાદને ઉત્ તજેન આ૫વુ ં
 જોઇએ. 
ગર્ાહક નાગિરક 
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 ગર્ાહક નાગિરક છે. ગર્ાહક તરીકે પર્વિૃત્ તઓની હારમાળા અને 
િવચાર-િવિનમય ઘરથી બજારના  થળ સધુીિવ  તરે છે. ૫રંત ુ નાગિરક 
તરીકે એની પર્વિૃત્ ત ત ેઅંગત ઉ૫યોગ માટે બજારમાથંી પોતાના ઘેર શુ ં
લઇ શકે છે એટલુ ંજ નહીં ૫રંત ુબદલામા ંતે સમાજ અને પયાર્વરણને શુ ં
૫રત કરે છે. એનો સમાવશે કરવા સધુી િવ  તરે છે. 
ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 
 એક જવાબદાર ગર્ાહક એ છે કે  માલ અને સવેાઓની ખરીદી અંગે 
ખચેર્લા નાણા ંમાટેનુ ંમ ૂ  ય સિુનિ  ચત કરે છે. અને સાથી ગર્ાહકોને એમના 
અિધકાર અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે જાગતૃ બનાવે છે. જવાબદાર ગર્ાહકની 
૫સદંગીઓ અન ે કાય  બીજા સાથી ગર્ાહકોના કાય  અને ૫સદંગીઓને 
અસર કરતા નથી બીજા શબ્ દોમા ંકોઇ૫ણ જવાબદાર ગર્ાહકે ટંુકાગાળાના 
આનદં અને લાભ મેળવવા માટે  વાથીર્ રીતે વતર્વ ુ ંજોઇએ નિહ. 
 ટંુકમા ં ગર્ાહકની જવાબદારીઓના અંગભતૂ ભાગોમા ં નીચેનાનો 
સમાવશે થાય છે. 
0 પોતાની વ૫રાશી પર્થાઓ િનયિંતર્ત કરવા  યિકતની શિકત અન ે
 સક્ષમતાનો  વીકાર 
0 પયાર્વરણ-અનકુુળ જીવન શૈલી અથવા હિરત ગર્ાહક જીવન શૈલી 
 તરીકે ઓળખાય છે ત ેઉભી કરવી. 
0 કોઇની કાયર્વાહી અથવા ખરીદી િનણર્યો માટે જવાબદારીની 
 જાગ કતા 
0 તાિકર્ક િવચાર માટેની સક્ષમતા 
0 ઉધોગો અન ે  યવસાયોની પર્વિૃત્ તઓ ૫ર િહતપર્હરી બનવુ ં
0 ઉત્ પાદનના ધોરણ અને ગણુવત્ તાની માગણી કરવી. 
 આમા ંમાતર્ કાયર્વાહી જ નહી બલકે કેટલીક સુ  થાિપત કે  વીકાયર્ 
રીતમા ં કાયર્ કરવાના િનણર્યનો ૫ણ સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે 
બજારની ચીજવ  તઓુના ઉ૫યોગ કરનાર તરીકે કચરાના િનકાલ માટે તે 
અંશતઃ જવાબદારી લે છે. કુદરતી સસંાધનોના ઉ૫યોગ કરનાર તરીકે 
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એના સરંક્ષણ માટે તે ઓછી કાળજી લે છે. નાગિરક તરીકે જવાબદારી 
ધારણ કરવાની અન ેતે અનસુાર વતર્વાની જવાબદારી ગર્ાહકની છે. 
 ગર્ાહક,જાગ ક અન ે સતર્ક નાગિરક તરીકે જવાબદારી ધારણ કરે 
ત્ યારે ગર્ાહકની સમાજ પર્ત્ યનેી જવાબદારી ૫િરપણૂર્ થાય છે. એણે 
સપંણૂર્પણે એ જાણીન ેવતર્વુ ંજોઇએ કે પયાર્વર પરૂત ુનબ  છે. અને દરેક 
પેઢીએ એનુ ં કાળજીપવૂર્ક પોષણ કરવાનુ ં રહ ે છે. કુદરતી સસંાધનો અને 
રા  ટર્ીય સસંાધનોનુ ંસરંક્ષણ મોટી જવાબદારી છે. તેમ કરીને ભાિવ પઢેીને 
લાભ મળી શકે વિૈ  વક નાગિરક તરીકે ગર્ાહકની જવાબદારીમા ંપયાર્વરણનુ ં
પોષણ કરવા માટે જ નિહ બલકે થયેલ નકુશાનને ઉલટાવી નાખવા 
િવચારવા અને વતર્વાનો સમાવેશ થાય છે. 
 જવાબદાર નાગિરક એવી  યિકત છે  પોતાના ૫સદંગીના 
અિધકારની અસરની સપંણૂર્ જાગ કતા સાથે પોતાના િવવેકાિધકારનો 
ઉપયોગ કરે છે. અને તે બીજા ગર્ાહકન ે તેમજ એના ખરીદીના િનણર્યોના 
પયાર્વરણને જવાબદાર છે. 
જવાબદાર ગર્ાહક 
 અસરકારક ગર્ાહક થવા માટે અન ેપોતાના િહતોને આગળ ધપાવવા 
તથા યોગ્ ય ૫સદંગી કરવા ગર્ાહક જાણકાર અને સશકત હોવો જ જોઇએ 
ગર્ાહકની દરમ્ યાનગીરી બજાર ૫ર અસર કરી શકે તેથી ગર્ાહકે જવાબદારી 
પવૂર્ક કાયર્ કરવ ુજોઇએ ગર્ાહકે - 
0 બજારમા ંસાવધ રહવે ુજોઇએ. 
0 તોલમાપના સાચા૫ણાને હમંશેા ચકાસવુ ંજોઇએ. 
0 િનમાર્ણ અન ેસમાિપ્ તની તારીખ િવશ ેસાવધાન રહવે ુજોઇએ. 
0 લેબલ ૫રના ભાવ અને ઘટકોનુ ંબાકાઇથી અવલોકન કરવુ ંજોઇએ. 
0 આઇએસઆઇ,એગમાકર્ ,ઇકો-માગર્ વા માનક મારકા તપાસવા 
 જોઇએ. 
0 ખરીદી કરતા ૫હલેા ંવોરંટી અને ગેરંટીની શરતો જોવી જોઇએ. 
0 બજારના  થળના  યવહારોમા ં નાણાનુ ં મ ૂ  ય શોધતા ગર્ાહકના 
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 અિધકારો  િન  ચયપવૂર્ક જણાવો, ૫રંત ુદુર૫યોગ ન કરવો જોઇએ. 
0 કયા પર્  નો પછૂવા અને કયારે પછૂવા તે જણાવ ુજોઇએ. 
ગર્ાહકની જવાબદારીઓ 
 જવાબદાર ગર્ાહકે ગર્ાહક સરુક્ષામા ંસિકર્ય ભાગ લેવો જોઇએ ગર્ાહક 
સગંઠનોની િવ  વસં  થા "કન્ ઝયમુર ઇન્ ટરનશેનલ" એ નીચેની ગર્ાહક 
જવાબદારીઓ િનયત કરી છે. 
સિવશેષ જાગ કતા 
0 ઉ૫યોગમા ંલેવાયેલ માલ અન ેસવેાઓ અંગે સતકર્ થવુ ંઅન ેપર્  નો 
 પછૂવા 
0 ઉત્ પાદન અને સેવાઓના અિતશયોિકત ભયાર્ દાવા સાથેની ચાલાક 
 અન ે ગેરમાગેર્ દોરનારી જાહરે ખબરોથી લલચાવ ુ નહી ૫રંત ુ
 ઉત્ પાદન અન ેસવેાની ઉપ્ યોિગતાની તથા એમની સાથેની ગેરંટીઓ 
 અને વોરંટીઓની બારીક તપાસ કરવી. 
0 ઉત્ પાદન અને સેવાઓની ઓફરની તપાસ 
0 આવી ૫સદંગી મળતી હોય ત્ યારે ઉત્ પાદન અને સેવાઓના 
 તલુનાત્ મક ગણુદોષની સરખામણીના આધારે ૫સદંગી કરવી. 
0 માલ અને સેવાઓની ગણુવત્ તાના કેસમા ં િબન-સમાધાનકારી વલણ 
 અ૫નાવીને ચકુવેલા નાણાનુ ંસપંણૂર્ મ ૂ  ય સિુનિ  ચત કરવુ ં
કાયર્ કરવા તયૈાર થવુ.ં 
0 વેપાર અન ે ઉધોગ દર્ારા શોષણના કોઇ  વ ૫ તથા માલ અને 
સેવાઓની ગણુવત્ તાની બાબતમા ંગર્ાહકના કોઇ અિધકારના ઉ  લઘંન સામે 
અવાજ ઉઠાવવા અન ે િવરોધ કરવા ઉિચત અને ન્ યાયી માગણીઓના 
અમલ માટે કાયર્વાહી કરવા એણે તૈયાર રહવે ુ ંજોઇએ. 
સામાિજક જવાબદારી 
 એની વ૫રાશની અન્ ય નાગિરકો ૫ર ખાસ કરીન ે  થાિનક,રા  ટર્ીય 
અથવા આંતરરા  ટર્ીય પયાર્વરણમા ં વિંચત જૂથો સબધંમા ં અસર િવશે 
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િચંિતત થવુ.ં 
પયાર્વરણીય જાગ કતા 
 કચરો રોકવા માટે તથા કુદરતી સસંાધનોનુ ં સરંક્ષણ સિુનિ  ચત 
કરવા પયાર્વરણીય અવકર્મણ અન ેપર્દૂષણ પર્ત્ ય ેસવંદેનશીલ બનવુ.ં 
 


