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ગર્ાહક િશક્ષણ 
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   ગર્ાહક ક  યાણ યોજનાઓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ,                     
ગજુરાત સરકાર. 

 
 

 
 
 
 

  

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

પર્કાશકઃ ગજુરાત સરકાર. 
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પર્સ ્ તાવના 
 

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

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

 

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

 

 ભારતીય અથર્તતેંર્ િવકિસત અથર્તતંર્ો ટલી જ િવિવધ પર્કારની પર્ોડકટ અને સેવાઓ 
પોતાના બજારમા ં હાસંલ કરી છે. પેક કરેલા ખા  અને મીઠાઇઓ, બર્ાન્ ડેડ વ  તર્ો, વીજ અને 
વીજાણ ુ ઉપકરણો અને અન્ ય FMCG પર્ોડકટોએ કરીયાણા અને ટક વેપારના પરંપરાગત 
ધધંાકીય પયાર્વરણમા ં  થાન જમા  યુ ં છે. કોપ રેટ િબઝનેસ હાઉસની  પધાર્ત્ મક ક્ષમતાઓના 
સગંીનીકરણથી અથર્તતંર્ છે  લા કેટલાક વષ થી ે  ઠ કામગીરી જાળવી રાખવા માટે સક્ષમ બન્ યુ ં
છે. માવજત કરેલી  યહુાત્ મક ક્ષમતાઓ અને પરંપરાગત પેદાશોના આઉટ-  માિટર્ંગના કેન્ દર્િબંદુ પર 
દરેક ધધંાકીય સાહસ ગર્ામીણ અને શહરેી બજારમા ંસમાન રીતે ખલેૂલી વતર્માન બજાર તકો પર 
વિૃધ્ ધ કરવા માટે ઝડપી રીતે િ  થિત  પર્ાપ્ ત કરી રહયુ ંછે. આવા િવશાળ ધધંાકીય ગહૃો (Business 
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house) ને એવો પણ ખ્યાલ આ  યો છે કે પોતપોતાના ધધંામા ં ગર્ાહકો ારા સાપંડેલો 
અતટૂ િવ ાસ જ દેશમા ંFMCG બર્ાન્ ડમા ંતેમની પર્ોડકટોને ટકાવી શકશે. ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદોએ 
અત્ યાધિુનક પર્ોડકટોને કારણ ેગર્ાહકો પરના આવા તનાવને હળવો કરવામા ંમહત્ વની ભિૂમકા અદા 
કરવાની છે. ÕÕજાગતૃÕÕ અને ÕÕપર્બધુ્ ધÕÕ ગર્ાહકોની મદદથી ભારતના પર્ધાનમતંર્ીના  વપ્ ન સમાન 
ÕÕગર્ામીણ કેન્ દર્ÕÕનુ ંિનમાર્ણ કરીન ેઆિથર્ક ગિત મકકમ બનાવવા માટે માલસેવાના િ -માગીર્ પર્વાહને 
આધાર આપવા માટેના ગર્ામીણ આંતરમાળખાના િનમાર્ણમા ંઆિથર્ક વિૃધ્ ધમા ંસકંળાયેલા તમામ 
મધ્ ય  થીઓને ગર્ાહક િશક્ષણ ારા માગર્દશર્ન આપવુ ંજોઇએ. પેકેજ કરેલા ખા ને લગતા ધધંાઓ 
આટા, મરીમસાલા, રસોઇ માટેની કણક વી કૃિષપેદાશો અને પા  તા અને િબ  કીટ વી 
ના  તાઓની વાનગીઓ તેમજ ખાવા માટેની તૈયાર વાનગીઓમા ંમ ૂ  યવિૃધ્ ધનો િવશાળ પટ પરૂો 
પાડી શકે છે. ગર્ાહકો યોગ્ ય રીતે પર્બધુ્ ધ, જાગતૃ અને િશિક્ષત હોય તો હિકકતમા ંઆ આયામ માતર્ 
 થાિનક ધોરણો નિહ પરંત ુ વૈિ ક ધોરણે પણ ખા   પર્ોડકટોનુ ંસૌથી વધ ુ િવ ાસપાતર્ સિવર્સ 
પર્ોવાઇડર બની શકે તેમ છે. એવી જ રીતે, આધિુનક વ  તર્ોના ટક ધધંાને મ  ટી-ફાઇબર સહવતીર્ 
કે્ષતર્નો પર્સાર કરવા માટે મળતી તકોમાથંી િવકસવા માટે સમતોલ બનાવવામા ંઆવે છે. સતુરાઉ 
કાપડનુ ંચલણ અને તેની લોકિપર્યતાથી કપાસના વાવેતર, કપાસ લોઢામણ અને વણાટકામના 
િવકાસ મારફત ગર્ામીણ આજીિવકા ઉપર ઘણી અનકુૂળ અસરો પડી શકે તેમ છે. િવિવધ 
માનવસિ ત કાપડની પસદંગીમા ંગર્ાહકની જાણકારી વ  તર્ો ોગ (apparel industry)ની વિૃધ્ ધમા ં
યોગદાન આપતી હોય છે. આવી જાણકારી પરૂી પાડવી તે િજ  લા અને તાલકુા ગર્ાહક માિહતી 
કેન્ દર્ોનુ ંમખુ્ ય કાયર્ છે.  
 
 નાના પાયાના અને કુિટર એકમોએ તૈયાર કરેલી પર્ોડકટો FMCG કે્ષતર્મા ંવિૃધ્ ધના અનેક 
િવધ માગર્ ખોલી શકે તેમ છે. હિકકતમા,ં ગર્ામીણ આજીિવકા માટેના સસંાધન આધારના 
િવ  તરણથી  થાયી વપરાશમા ંમહત્ વપણૂર્ સહિકર્યાત્ મક લાભ તેનાથી નીપજી શકે તેમ છે. તાલકુા 
ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ોએ મખુ્ ય પર્વિૃત તરીકે આ કાયર્ પર્થમ શ  કરવાની જ ર છે.  
 
 ગર્ાહક જૂથો ારા પર્યોગશાળાઓ  થાપીને અથવા જાહરે કે્ષતર્ની પર્યોગશાળાઓની સરળ 
કામગીરીમા ંમદદ કરીને પર્ોડકટ/સેવાઓના પરીક્ષણને આધાર પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. ના ારા 
પરીક્ષણ પિરણામો પર્િસધ્ ધ કરવામા ંઆવશે. આ માિહતી રાજય/િજ  લા/તાલકુા ગર્ાહક માિહતી 
કેન્ દર્ો માફરત જ રતમદં ગર્ાહકો સધુી પહ ચાડવામા ં આવશે. આનાથી ગર્ાહકોને પર્ચાર 
માધ્ યમો/ઇન્ ટરનેટ મારફત િનયિમત ધોરણે તમામ  થાિનક ભાષાઓમા ંપર્ોડકટ/સેવાઓ, તેના 
ગણુધમ -ખાિસયતો, ગણુવતા અને સલામતી બાબતે િવ સનીય પરીક્ષણ અહવેાલો સરળતાથી 
ઉપલબ્ ધ થશે. આ તમામ મુ ાઓને પાચં એકમોમા ં િવભાિજત કરીને આ વો  યમુમા ંતેનુ ં િવ  તતૃ 
વણર્ન કયુર્ં છે. પર્થમ એકમ, ગર્ાહકો નો ભોગ બનતા હોય છે તેવી જુદી જુદી શોષણખોર 
વેપારપર્થાઓને લગતુ ં છે. બાકીના એકમો ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદો, ગર્ાહક તકરાર િનવારણ 
એજન્ સીઓ, ગર્ાહક માગર્દશર્ન અને પધ્ ધિતઓ અંગે સલાહ માફરત ગર્ાહકોની સરુક્ષા કરવા માટે 
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અને તે માટે તેને િશક્ષણ આપવા માટે અપનાવેલી િવિવધ પધ્ ધિતઓને લગતા છે. 
પર્ોડકટના ધોરણો તૈયાર કરવમા ંઅને આવા ધોરણોની પર્િસિધ્ ધ/પર્કાશનમા ંબ્ યરૂો ઓફ ઇિન્ ડયન 
 ટાન્ ડડર્ અને અન્ ય એજન્ સીઓની ભિૂમકા છે  લા એકમમા ંદશાર્વેલી છે  પર્ોડકટ પસદં કરવામા ં
અને તેની ગણુવતાની ખાતરી કરવા માટે ગર્ાહકને સહાય કરવા માટે જ રી છે.  
 
 આ સિંક્ષપ્ ત પરંત ુ અત્ યતં મહત્ વપણૂર્ પુ  તક આધિુનક સમાજમા ં ગર્ાહકોએ અનભુવવી 
પડતી મુ  કેલીઓ પર પર્કાશ ફેંકીને િન  ઠુર વેપારીઓ તેમજ ગેરવાજબી વેપાર પર્થા ારા થતા 
શોષણમાથંી જનતાને બચાવવા માટેના શકય તમામ ઉકેલો આપવામા ંહમેંશા મદદ પ થતુ ંરહશેે. 
 

ગજુરાત સરકાર 
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એકમ-૧                            ગર્ાહક સરુક્ષામા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો 
 

         
  

ગર્ાહક સરુક્ષા એ નાગિરકો અને સરકારનો સિહયારો પર્યાસ બનવો જોઇએ. આ આંદોલનની 
સફળતા તમામ પર્કારના શોષણોની િવ ધ્ ધ માતર્ અને માતર્ સબળ પર્િતકાર ઊભો કરવા માટેની 
સફળતા પર જ આધાર રાખે છે. જો ગર્ાહકો સગંિઠત થઇને પર્િતકાર કરે તો જ આ બાબત શકય 
બને. કોઇ એકાદ ગર્ાહક માટે પોતાના હક માટે  યિકતગત રીતે લડત આપવી અત્ યતં મુ  કેલ બની 
જાય.  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન તમામ પર્કારના શોષણોની િવ ધ્ ધ સગંિઠત બનાવવા માટેનો એક 
આદશર્ ઢાચંો છે.  
 
  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન પોતાના હકો અને િહતોનુ ંરક્ષણ કરવા માટે ગર્ાહકો ારા  વૈિચ્ છક 
રીતે રચાયેલા સગંઠન તરીકે  યાખ્ યાિયત કરી શકાય. માતર્ કાયદાઓથી જ ગર્ાહક સરુક્ષાની 
ખાતરી ન આપી શકાય. કાયદા ઉપરાતં, ગર્ાહકોએ ગેરવાજબી વેપારપર્થાની સામે લડત આપવા 
માટે પોતાના સગંઠનો  થાપવા જોઇએ.  
 
 ગર્ાહક સગંઠનનો મખુ્ ય ઉ ેશ ગર્ાહકોના અિધકારોનુ ંરક્ષણ કરવાનો અને બજારમા ંસામાિજક 
ન્ યાય અને વાજબીપણાને ઉ જેન આપવાનો છે. દરેક કે્ષતર્માનંા ગર્ાહકોને પોતપોતાની કોઇ 
ચોકકસ સમ  યાઓ હોય છે. ગર્ાહકોની  થાિનક સમ  યાઓને શોધીને પરામશર્, િનરીક્ષણ અને 
માિહતી સેવાઓ મારફત આ સમ  યાઓનો ઉકેલ લાવવો એ આવા સગંઠનો માટે મહત્ વનો િવષય 
છે. દેશનો દરેક નાગિરક ગર્ાહક હોવાથી અને ગર્ાહકોના અિધકારો અને િહતોનુ ં રક્ષણ ગર્ાહક 
સગંઠનનો મખુ્ ય લ  ય હોવાથી,  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોએ ગર્ાહક ચળવળમા ંમહત્ વની ભિૂમકા 
ભજવવાની છે.  
 

ઉ ેશો : 
  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના ઉ ેશો  થાિનક જ િરયાતોને ધ્ યાનમા ંલઇને ઘડી શકાય. ધ્ યેયના 
આધારે, સગંઠન પોતાના ઉ ેશોની રચના કરી શકે છે.  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના સામાન્ ય ઉ ેશો 
નીચ ેમજુબ છે :- 
 
 ગર્ાહકોમા ંતેમના અિધકારો, જવાબદારીઓ અને ક્ષમતાઓ અંગે જાગિૃતિનમાર્ણ કરવુ.ં 
 ગર્ાહક તકરારો, માગર્દશર્ન, િશક્ષણ અને સશંોધન હાથ ધરવુ.ં  
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 ગર્ાહકોને સાચા તોલમાપ, ગણુવ ા અને સલામતીના ધોરણો સિુનિ ત થાય તેવા પગલા ં

લેવા. 
 ાન અને માિહતી એકતર્ કરીને ગર્ાહકોમા ંતેનો પર્સાર કરવો. 
 જાહરે િહતના િવષયો પર જાહરે ચચાર્ શ  કરીને લોકોના િવચારો િવશે સ ાિધકારીઓને વાકેફ 

કરવા. 
 અન્ યથા અસગંિઠત હોય તેવી  યિકતઓ માટે જાહરે ફોરમની જોગવાઇ કરવી.  
 ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃતઓને ઉ ેજન આપવુ.ં 
 પગલા કાયર્કર્મો મારફત ગર્ાહક પર્િતકાર ઊભો કરવો.  
 કાનનૂી કાયર્વાહી, િવધાનસભ્ યો/સસંદસભ્ યોના સાવર્જિનક, િશક્ષણ, વહીવટીતતંર્ સમક્ષ 

િહમાયત વા પગલા લઇને ગર્ાહક પગલાનુ ંપાલન કરાવવુ.ં 
 પોતાની સમ  યાનુ ંિનવારણ મેળવવા માગતા લોકોને ગર્ાહકોના અિધકારોને લગતી બાબતો પર 

સરકારી, અધર્-સરકારી અને જાહરે સ ામડંળો સમક્ષ પર્િતિનિધત્ વ પ ૂ  ંપાડીને મદદ કરવી.  
 ગર્ાહકો માટેની પર્ોડકટો અને સેવાઓનુ ં પરીક્ષણ અને મ ૂ  યાકંન હાથ ધરવુ ં અને આવા 

પરીક્ષણ/મ ૂ  યાકંનમા ંમદદ કરવી/તેમા ંઉ જેન આપવુ.ં 
 એક સબળ  વાય  ગર્ાહક ચળવળને પર્ોત્ સાહન આપવુ,ં ઉ ેજન આપવુ ંઅને તેની સભંાળ માટે 

મદદ આપવી. 
 ગર્ાહકો માટેની પર્ોડકટો અને સેવાઓની ગણુવ ા, કામગીરી અને સલામતીના મ ૂ  યાકંનના 

અહવેાલ આપવા માટે, અિભપર્ાય આપવા માટે અને તમેા ંમદદ કરવા માટે ગર્ાહક ફોરમોનુ ં
સચંાલન કરવુ.ં 

 ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે કામ કરતી હોય તેવી રા  ટર્ીય અને પર્ાદેિશક સં  થાઓ ધરાવતા એવા 
ફોરમની જોગવાઇ કરવી કે  પોતાની સમ  યાઓની ચચાર્ કરીને શકય ઉકેલો શોધી શકે.  

 ગર્ાહક સશંોધનો હાથ ધરવા, યોજવા, પરુ  કરણ કરવુ ંઅથવા તેમા ંસહાય આપવી.   

 સમાચારપિતર્કાઓ, સામિયકો, પિુ  તકાઓ અને એવી અન્ ય સામગર્ીનુ ં મદુર્ણ અને પર્કાશન 
કરાવીને તેનો પર્સાર કરવો.  

 ગર્થંાલયો અને પર્યોગશાળાઓ  થાપવી અને તેનો િનભાવ કરવો.   

 શાળાઓ, કોલેજો અને યિુનવિસર્ટીઓમા ંગર્ાહક િશક્ષણ દાખલ કરવા માટેના પર્યાસો કરવા. 
 

પર્વિૃતઓ : 
િશક્ષણ સશંોધન 

તકરારો અને ફિરયાદો તકેદારી 
પરામશર્ પર્કાશન અને માધ્ યમ 

ગર્થંાલય જાહરે બેઠકો 
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િશક્ષણ : દરેક ગર્ાહકને ગર્ાહક િશક્ષણનો અિધકાર છે. આ એવુ ં િશક્ષણ છે નાથી ગર્ાહકો 

માિહતગાર ગર્ાહકો તરીકે વતર્વા સક્ષમ બને છે. અ ાન એ ભારતીય ગર્ાહકો પરનુ ંએક બધંન છે. 
મોટા ભાગના ગર્ાહકો ઉદાસીન હોય છે કારણકે તેમને તેમના અિધકારોની જાણકારી નથી હોતી. 
તેથી, તેઓ જયારે પણ છેતરાય અથવા તેમનુ ંશોષણ થાય ત્ યારે તેમનામા ંપર્િતકાર કરવાની 
ક્ષમતા હોતી નથી અને મ ૂગંા મ એ સહન કરી લેતા હોય છે. આ જ કારણસર પર્ત્ યેક ગર્ાહકને 
િશક્ષણ આપવુ ંજોઇએ.  
 
 ગર્ાહક િશક્ષણના મખુ્ ય હતેઓુમા,ં ગર્ાહકને શાણો ખરીદદાર બનાવે તેવા -        
 

 કૌશ  યોના િનમાર્ણ કરવાનો,  
 ાન આપવાનો, અને 
 સમજ િવકસાવવાનો 
 

સમાવેશ થાય છે. 
 

 ગર્ાહક િશક્ષણથી, આરોગ્ ય,  વચ્ છતા, પોષણ, ખોરાક અને પર્ોડકટ સલામતી, ઔષધીય, 
પાયાની જ િરયાતો, પયાર્વરણીય સમ  યાઓ, બજારમા ંથતી ગેરરીિતઓ, નાણા, કામદારોના હકો, 
નીિતિવહીન િવ ાપન પર્થાઓ, સં  કૃિત અને જીવનશૈલી વા ચોકકસ પ ો પર ધ્ યાન કેિન્ દર્ત કરવુ ં
જોઇએ. ગર્ાહક િશક્ષણ શાળા અને કોલેજોના િવ ાથીર્ઓ, િશક્ષકો, મિહલાઓ, યવુા જૂથો અને 
સગંઠનો સિહત સમાજના તમામ વગ ને આપવુ ંજોઇએ. ગર્ાહક િશક્ષણ ચચાર્સતર્ો, કાયર્શાળાઓ, 
પર્દશર્નો અને નાટકો, િફ  મ શો અને પર્ચાર અિભયાનોના માધ્ યમથી આપી શકાય. સગંઠન પોતે 
પણ ગર્ાહકો માટેના માલ માટે ગર્ાહક િહત, ગણુવ ા  અને પર્માણન િચ નને લગતા પુ  તકો, 
સામિયકો, ચાટર્ અને ભીંતપતર્ોના પર્દશર્નો યોજી શકે. ગર્ાહક િશક્ષણના માધ્ યમથી, સગંઠન સભાન, 
િચંિતત અને પર્િતબ  નાગિરકોની નવી પેઢીનુ ંિનમાર્ણ કરી શકે.  
 

સશંોધન : ઘણી ગર્ાહક સમ  યાઓ સશંોધન અભ્ યાસો અને મોજણી હાથ ધરીને ઉકેલી શકાય. 
આરંભમા,ં સમાજને કયા પર્કારનુ ંગર્ાહક િશક્ષણ કયા  તરે અને કેટલા પર્માણમા ંજ રી છે તે શોધી 
કાઢવા માટે કોઇ સગંઠને સશંોધન હાથ ધરવુ ં જોઇએ. ખા ચીજોમા ં થતી ગેરરીિતઓમા ં પણ 
સશંોધન હાથ ધરવાની જ ર પડે છે. આ પિરક્ષણના પિરણામો  થાિનક વતર્માનપતર્ોમા ંપર્િસધ્ ધ 
કરાવીને લોકોને તેમની સમ  યાઓથી વાકેફ કરી શકાય.  
 

તકરારો અન ે ફિરયાદો : ગર્ાહકોને, સામાન્ ય રીતે, નબળી ગણુવ ા ધરાવતી પર્ોડકટો અને 
સેવાઓ, ખા ચીજોમા ંભેળસેળ, િબન  વા  થયપર્દ પિરિ  થિતઓ, પાણી અને વીજપરુવઠાનો અભાવ 
વી ગર્ાહક સમ  યાઓને લગતી ઘણી બધી ફિરયાદો અને તકરારો હોય છે. ટપાલ, ટેલીફોન ારા 

અથવા બ મા ંફિરયાદો મેળવી શકાય. આવા ગર્ાહકોને યોગ્ ય સલાહ અને માગર્દશર્નની જ ર હોય  
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છે. થી તેમની ફિરયાદોનુ ં િનવારણ થાય. ગર્ાહક સગંઠનો ગર્ાહકોના િહતોમા ં કેસો ફાઇલ કરાવી 
શકે છે.  
 

તકેદારી : ભારતમા,ં ટપાલ સવલતો, ટેલીફોન, વીજળી, પાણી પરુવઠો અને જાહરે િવતરણ 
 યવ  થા વી ઘણી બધી સેવાઓનુ ં સચંાલન સરકારી એજન્ સીઓ ારા કરવામા ં આવે છે. 
બ નસીબે, સરકારના તતંર્ોને ગર્ાહક-સાનકૂુળ અથવા ગર્ાહકલક્ષી (Consumer-friendly) બનાવવા 
માટેના પરૂતા ઉપાયો માટે કોઇ એકસતૂર્ી કે સયંોિજત પર્યાસો થયા હોવાનુ ંજણાતુ ંનથી. તેથી, 
મોટા ભાગની ગર્ાહક ફિરયાદો જાહરે ઉપયોિગતા સેવાઓને લગતી વધ ુપર્માણમા ંહોય છે. કોઇ 
સગંઠનના અમકુ  વયસેંવકો, ખાસ કરીને યવુા જૂથો આવી સેવાઓ પરૂી પાડવાની  યવ  થા પર 
તકેદારી રાખી શકે. તકેદારી જૂથના સભ્ યો ગર્ાહકોને માલ પહ ચાડવાની જવાબદારી ઉઠાવી શકે. 
 

પરામશર્ : સગંઠનના એવા સભ્ યો  િવિવધ અિધિનયમો હઠેળની કાનનૂી જોગવાઇઓથી 
સમુાિહતગાર હોય તેવા સભ્ યો કાનનૂી સહાય/સલાહની જ િરયાત ધરાવતા ગર્ાહકોને કાનનૂી 
સલાહ/માગર્દશર્ન પ ૂ  ંપાડી શકે. વધમુા,ં તેઓ  થાિનક સરકારે લાદેલા હોય તેવા કાયદાઓના 
અમલીકરણ પર નજર રાખી શકે. તેઓ જાહરે િહતના કેસો સભંાળી શકે અને આવી કાનનૂી સહાય 
અથવા કાનનૂી રજૂઆત કરવાની જ િરયાત ધરાવતા વગ નુ ંપર્િતિનિધત્ વ કરી શકે.  
 

પર્કાશન અને પર્ચાર માધ્ યમો : એવુ ંકહવેાય છે કે ÕÕકલમ તલવાર કરતા વધ ુતાકાતવાન 
છે.ÕÕ કોઇ પણ સગંઠન પોતાના પર્કાશન િવભાગ વગર અધ ૂ  ંગણાય. િનયિમત સમયાતંરે બહાર 
પડતી સમાચારપિતર્કા અથવા સામિયક ગર્ાહક કાયર્કરો અને ગર્ાહક જનતા વચ્ ચે સપંકર્નુ ંએક 
માધ્ યમ બની શકે છે. તેમા ંપર્કાિશત થતા લખેો, કટારો િવ.થી ગર્ાહક કાયર્કરો પોતાના િવચારો અને 
માિહતી ગર્ાહકો સધુી પહ ચાડી શકે. ગર્ાહકો પણ પોતપોતાના કે્ષતર્ોમા ં સામનો કરવી પડતી 
સમ  યાઓ પોતાની કફોડી િ  થિત િવશે આવા સગંઠનના કાયર્કરોને માિહતી આપીને પોતાનો સરૂ 
પરુાવી શકે.  
 
 ÕÕગર્ાહક પિતર્કાÕÕ ગર્ાહક ચળવળનુ ંઅિભ  અંગ છે. સબંિંધત સગંઠન પોતાના સમાચારપતર્ 
ારા ગર્ાહકોને આધિુનક પિરવતર્નો, જાહરે બેઠકની નોિટસો, અને ગર્ાહક કેસોમા ં આવેલા 
સીમાિચ ન પ ચકુાદાઓની માિહતી આપી શકે. સગંઠનના એવા સભ્ યો  લેખન અને સપંાદનમા ં
રસ િચ ધરાવતા હોય તેમણે આ પાખંની જવાબદારી સભંાળી લેવી જોઇએ. આવા સમાચારપતર્ો 
નજીવી િકંમતે વેચાણમા ંમકૂવા જોઇએ કે થી મદુર્ણ અને પર્કાશનખચર્ને પહ ચી વળવામા ંરાહત 
રહ.ે 
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 સમાચારપતર્ના પર્કાશન ઉપરાતં, સગંઠન માિહતીના પર્સાર માટેના સારા માધ્ યમ તરીકેનો 
હતે ુસારી શકે તેવી – ભીંતપતર્ો, આલેખ(ચાટર્), િવડીઓ િફ  મ, કેસેટ અને  લાઇડ વી દર્  ય- ા  ય 
પર્ચારસામગર્ી પણ તૈયાર કરવી જોઇએ.  
 

ગર્થંાલય : ગર્ાહક સગંઠન જો ગર્થંાલય િનભાવે તો તે માિહતીનુ ં સારંુ કેન્ દર્ પણ બની શકે. 
અખબારી ન ધોની સાથોસાથ પુ  તકો, સામિયકો, સશંોધન અહવેાલો અને ચોપાિનયાની િવશાળ 
ેણી ગર્ાહકોની સદંભર્ જ િરયાતોને પિરપણૂર્ કરી શકે. ગર્થંાલયની જગાને સગંઠનના સભ્ યો માટેની 

બેઠકની જગા તરીકે પણ પર્સગંોપાત ઉપયોગમા ં લઇ શકાય. ગર્ાહકોના પર્ ો/સમ  યાઓ 
માિહતી/પર્વિૃતઓનુ ંપર્દશર્ન કરવાની જગા ન હોય તો સગંઠનની ઘણી પર્વિૃતઓ ધ્ યાન બહાર રહ ે
છે. આલેખ(ચાટર્) અને ચોપાિનયા/ભીંતપતર્ોના પર્દશર્ન માટે ગર્થંાલય એક આદશર્  થળ છે. સભ્ યો 
માટેની નોિટસો પણ તેમની જાણકારી માટે ગર્થંાલયના નોિટસ-બોડર્ પર મકૂી શકાય.  
 

જાહરે સભાઓ/બેઠકો : ગર્ાહક સગંઠનનુ ંબીજુ ંએક મહત્ વનુ ંકાયર્ જાહરે સભા યોજવાનુ ંછે. ઘણી 
બધી  યિકતઓ ારા ચચાર્મા ં લેવાતી ભાગીદારી ગર્ાહકવાદની િહમાયત કરવા માટેનુ ં એક 
અસરકારક સાધન બની શકે. આવી બેઠકો/સભાઓથી સગંઠન પર લોકશાહીયકુત િસ ાતંોથી 
કામગીરી કરવાનો એક પર્ભાવ ઊભો થશે. જયારે ગર્ાહકો સાથે મળીને પોતાના િહતોને લગતી 
સમ  યાઓ પર ચચાર્ કરે ત્ યારે સમગર્ પર્િકર્યા એક લોકશાહી પર્િકર્યા બને છે. મોટાભાગની ગર્ાહક 
સમ  યાઓ ગર્ાહકના પક્ષે ભય અન ેઉદાસીનતાને લીધે ઉ ભવતી હોય છે. તેમ છતા,ં જયારે ગર્ાહક 
િહંમત કરીને સૌની પહલેા અવાજ ઉઠાવવાનુ ંશ  કરે ત્ યારે બીજા તેન ેઅનસુરતા હોય છે. આમ, 
આવો અવાજ ેણીબ  પર્ત્ યાઘાત બને છે અને ગર્ાહક ચળવળ આવી મકુત ચચાર્ઓથી સગંીન બને 
છે. અકળાયેલા અને રોષે ભરાયેલા ગર્ાહનોને જાહરે બેઠકોમા ંથતી ચચાર્થી શાતં પાડી શકાય, માલ 
અને સેવાના પરુવઠેદારોને તેમજ સામેના પક્ષકારોના સભ્ યોને જાહરે બેઠકમા ંઆમતંર્ણ આપીને 
ગર્ાહકોને બ  મળવાની તક પણ પરૂી પાડી શકાય. 
 

 થાયીત્ વ ક્ષમતા : ગર્ાહક સગંઠનને  યવહા  અને અસરકારક બનાવવા માટે તેના સભ્ યો સિકર્ય 
અને સજાગ હોવા જ રી છે. પર્ાથિમક જ િરયાતો અને ફંડની પણ ખાતરી હોવી જોઇએ. સગંઠનની 
 થાપના માટે ણે તકલીફો વેઠીને પહલે કરેલી હોય તેવા ગર્ાહક કાયર્કરોએ એવુ ંસિુનિ ત કરવુ ં
જોઇએ કે સગંઠન ટકે અને તેનો િવકાસ થાય અને ટૂંકા ગાળામા ંબધં ન પડે. આ હતે ુમાટે, કેટલીક 
યિુકતઓ અને  યહુરચનાઓ ઘડી કાઢવાની રહ.ે  
 
યિુકતઓ : 
 

 તે હમેંશા િબન-રાજકીય સગંઠન હોવુ ંજોઇએ. 
 સભ્ યો પોતે  ઉપદેશ આપતા હોય તે પર્માણે પોતે આચરણ કરતા હોવા જોઇએ. 
 જો કોઇ ભલૂ દેખાઇ આવે તો તે કબલૂ કરવાની વિૃ  હોવી જોઇએ.  
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 સગંઠને એવી ખાતરી કરવી જોઇએ કે તેમા ંકોઇ  યિકતની િવ ધ્ ધની બાબત નથી. 
 કોઇ પણ સજંોગોમા ંિહંસાનો આ ય ન લવેામા ંઆવે, કે ન તો તેમને કોઇ ટીકા, િવલબં અથવા 

સીધો સપંકર્ કરવામા ંઅણઆવડત બદલ સહન કરવુ ંપડે. 
 ગર્ાહક કાયર્કરો સમયપાલનના આગર્હી, ચતરુ અને ધૈયર્વાન હોવા જોઇએ પણ પોતાના િવશે 

પર્ચાર ટાળતા હોવા જોઇએ. 
 ગર્ાહક કાયર્કરમા ંપિરણામોને પહ ચી વળવાની તત્ પરતા હોય તે મહત્ વની બાબત છે. 
 

 ગર્ાહક કાયર્કરોએ એવી કાળજી રાખવી જોઇએ કે સગંઠનના ધ્ યેયો અને લ  યાકંો વા  તિવક અને 
સાચા હોય. 

 

 યહુરચનાઓ :  
 

 ગર્ાહક િશક્ષણ પર ભાર મકૂવાની બાબત મહત્ વની છે. 
 ગર્ાહકોના મનમા ંન ્યાયી, િસ ાતંિન  ઠ અને િવ સનીય છાપ ઊભી થાય તે જ રી છે.  
 તમામ પર્કારના અન્ યાયોની િવ ધ્ ધ એક સબળ જાહરે અિભપર્ાય ઊભો કરવો જોઇએ. 
 સમ  યાનો ઉકેલ આણવામા ં સરકારના સબંિંધત િવભાગના અિધકારીઓની મદદ માગવી 

જોઇએ. 
 ભલૂો િનવારવા માટે હમેંશા આયોજન કરીને તેની કર્મબ  કાયર્વાહીને અનસુરવુ ંજોઇએ.  
 તેમને એવો ખ્ યાલ હોવો જોઇએ ત ેહમેંશા સપંણૂર્ માિહતી શકય નથી. 
 રોજ-બ-રોજની તમામ પર્વિૃ ઓનુ ં રેકડર્ અને મળેલી દરેક િવનતંી અથવા ફિરયાદની નકલ 

રાખવી જોઇએ. 
 હમેંશા ફિરયાદની અસિલયતની ખાતરી કરવી જોઇએ અને હાથ ધરવાની કાયર્વાહી માટે 

વાજબી સમયમયાર્દા આપવી જોઇએ. 
 

 ગર્ાહક ચળવળ એક એવી ચળવળ છે કે મા ં િવશાળ સખં્ યાના લોકોનો સમાવેશ થાય છે 
અને ચળવળની સફળતા તમામ લોકો પોતાના અિધકારો અને જવાબદારીઓથી કેટલે અંશે વાકેફ 
છે તેની પર આધાર રાખે છે. આથી, ગર્ાહક સગંઠનોના કાયર્કરો ચળવળ શ  કરે તે પછી તેમણે 
ÕÕરાજય ગર્ાહક મહાસઘંÕÕ સાથે અને કોલકાતા િ  થત ÕÕભારતીય ગર્ાહક સગંઠન મહાસઘંÕÕ (CICO) 
નામના ગર્ાહક સગંઠનની રા  ટર્ીય સં  થા પાસે જોડાણ કરવાનો પર્યત્ ન કરવો જોઇએ. વધમુા,ં 
 થાિનક ગર્ાહક સગંઠનોએ લડંન િ  થત ÕÕઇન્ ટરનેશનલ ઓગેર્નાઇઝેશન ઓફ કન્ ઝયમુર યિુનયનÕÕ 

(IOCU)  -  હવે ÕÕકન્ ઝયમુસર્ ઇન્ ટરનેશનલÕÕ  (CI) તરીકે ઓળખાય છે તેના અિ  તત્ વથી પણ 
વાકેફ હોવા જોઇએ.  
 

 સગંઠનો મારફત અનભુવો અને માિહતીનુ ંઆદાનપર્દાન ભારતમા ંગર્ાહક ચળવળને સદુર્ઢ 
બનાવવામા ંલાબંાગાળે મદદ પ થશે.  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-ર                                ગર્ાહક મડંળોન ેલગતી યોજના 
 

              
 

પર્  તાવના : દેશમા ંગર્ાહકોની સુર્ક્ષા અને તેમના  ક  યાણ સબંધંી જુદી જુદી બાબતોની તજવીજ 
કરવા માટે ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને જાહરે િવતરણ મતંર્ાલયમાનંો ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ 
કેન્ દર્ સરકાર  તરે કેન્ દર્વતીર્ િવભાગ છે. ભતૂકાળમા,ં આ િવભાગે કાયર્શાળાઓ, ચચાર્સતર્ો, તાલીમ 
કાયર્કર્મો યોજવા માટે  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને સહાય કરવી, દરેક િજ  લામા ં િજ  લા ગર્ાહક 
માિહતી કેન્ દર્ની  થાપના, ભારતમા ં સદુર્ઢ અને િવશાળ પાયા પર આધાિરત ગર્ાહક સરુક્ષા 
ચળવળને ઉ ેજન આપવા માટે જાગિૃત િશિબર યોજના હઠેળ સામિૂહક જાગિૃત કાયર્કર્મ વા અનેક 
પગલા લીધા છે. પયાર્વરણ અને વનમતંર્ાલયની યોજના હઠેળ  થાપવામા ંઆવતી Õઇકો-કલબÕની 
પ િત અનસુાર શાળાઓમા ં ÕÕગર્ાહક મડંળÕÕ (Consumers’ Club)ની  થાપના કરીને શાળાના 
બાળકોને િવિવધ ગર્ાહક ક  યાણ અને ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃતઓમા ં તેમનો સમાવેશ કરીને ગર્ાહક 
િશક્ષણ આપવાની અનૌપચાિરક અને સકારાત્ મક પ િતનુ ંિવ  તરણ કરવાના હતેથુી, ભારત સરકારે 
રાજયમા ં ગર્ાહક મડંળો(Consumers’ Clubs)ની કામગીરીનુ ં િનયમન કરવા માટે  થાિનક 
જ િરયાતો અને પર્વતર્માન પર્ણાલીઓને આધારે નીચેની માગર્દિશર્કા ઘડેલી છે. :- 
 
 

ઉ ેશો : 
 યોજનાના ઉ ેશો નીચે મજુબના છે :-  
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬મા ંજોગવાઇ કયાર્ મજુબના ગર્ાહક અિધકારો િવશે બાળકોને 

િશક્ષણ આપવુ;ં 
 ગર્ાહક અિધકારોની સરુક્ષાની વિૃ નુ ંઆરોપણ કરીને યવુાનોને સિકર્ય બનાવવા. 
 દેશમા ંગર્ાહક અિધકારોની સરુક્ષામા ંગર્ાહકોની ભિૂમકા િવશે જાણકારી પરૂી પાડવી અને દેશમા ં

ગર્ાહક ચળવળ સદુર્ઢ બનાવવી.  

 ગર્ાહક ક  યાણને લગતા  થાિનક પર્ ો અંગે શાળાના િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર કરીને આવી 
સમ  યાઓ તેના ઉપચાર માટે પર્ાથિમક સખુાકારી,  વચ્ છતા, પીવાના પાણીનો પરુવઠો, જમીન  

ધોવાણ અને નદીઓમા ં રેતીનુ ંખાણકામ અને આંતરમાળખા વા તેને સબંિંધત સ ામડંળો 
સાથે શાળામા ંહાથ ધરવી. 
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રચના : 
(૧) સરકાર માન્ ય બોડર્/યિુનવિસર્ટીને સલંગ્ ન માધ્ યિમક ઉચ્ ચતર માધ્ યિમક/જુિનયર અને પદવી 

કોલેજોમા ં ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)  થાપવામા ં આવશે અને તે ઓછામા ં ઓછા 
પ૦(પચાસ) સભ્ યોથી, ખાસ કરીને, ગર્ાહક ક  યાણ અને ગર્ાહક સરુક્ષામા ંરસ ધરાવતા હોય 
અને ઉ ેશો િસ  કરવા માટે િનયિમત ધોરણે સમય સમિપર્ત કરીને પર્યાસો રેડવા ઇચ્ ક હોય 
તેવા સભ્ યોથી બનશે. મડંળની પર્વિૃતઓ િવ ાથીર્ઓના વયજૂથને ધ્ યાનમા ંલઇને કરવામા ં
આવશે.  

(ર) શાળા/કોલેજોમા ંમાતર્ એક જ ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club) રહશેે. મડંળમા ંવધમુા ંવધ ુ
સભ્ યોની કોઇ જ સખં્ યા મયાર્દા નથી. 

(૩) દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club) સબંિંધત શાળા/કોલેજમાનંા સિકર્ય િશક્ષક/ 
 યાખ્ યાતાને હવાલે રહશેે.  

 

યોગ્ યતા : 
 મડંળના બધંારણનુ ંપાલન કરવા ઇચ્ ક અને મડંળના ઉ ેશોને આગળ ધપાવવા માટે કાયર્ 
કરવા તત્ પર હોય તેવા શાળાના તમામ િવ ાથીર્ઓ મડંળના સભ્ યો બનવા માટે લાયક ગણાશે.  
 

માિસક લવાજમ : 
 સભ્ ય તરીકે જોડાતા દરેક િવ ાથીર્એ ગર્ાહક મડંળને િચર થાયી અને  વ-િનભર્ર બનાવવાના 
હતેથુી માિસક .૧/-ની સામાન્ ય ફી ભરવાની રહશેે.  
 

દાન : 
 િજ  લા કક્ષાની સકંલનકતાર્ એજન્ સી અથવા શાળા/કોલેજનુ ં  યવ  થાપક મડંળ, 
શાળા/કોલેજના િશક્ષક માગર્દશર્ક યોગ્ ય પહ ચ આપીને િબન-સરકારી સગંઠનો તરફથી અને 
માનવતાવાદી દાતાઓ તરફથી દાન  વીકારી શકશે. આવી રીતે મળેલા દાનનો ઉપયોગ 
લેખનસામગર્ી, પતાકા, િસકકા, રોકડન ધવહી, કાયર્ન ધપોથી અને વેપારીઓની ગેરવાજબી 
વેપારપર્થા દશાર્વતા ચાટર્ની ખરીદી માટે અને શેરીનાટકો ભજવવા માટે, સતૂર્ોચ્ ચાર દશાર્વતી 
રેલીઓ, ગર્ાહક પર્વિૃતઓને ઉ ેજન આપવા માટેના પર્ચાર-સાિહત્ ય માટે કરવો જોઇશે.  
 

સકંલનકતાર્ એજન્ સી : 
 રાજયકક્ષાએ, ઉપાધ્ યક્ષ અને વહીવટી િનયામક (MD), ગજુરાત રાજય નાગિરક પરુવઠા 
િનગમ િલિમટેડ, ગજુરાત રાજયમાનંા ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs) માટેની સકંલનકતાર્ 
એજન્ સી તરીકે કામ કરશે. 
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 િજ  લા કક્ષાએ, સયંકુત કલેકટર અને હો ાની એ, કારોબારી િનયામક (Executive Director), 
ગજુરાત રાજય નાગિરક પરુવઠા િનગમ િલિમટેડ િજ  લામાનંા તમામ ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ 

Clubs) માટેની સકંલનકતાર્ એજન્ સી તરીકે કામ કરશે. િજ  લામા ંકામ કરતા સિકર્ય  વૈિચ્ છક ગર્ાહક 
સગંઠનોને સયંકુત કલેકટર ારા ÕÕસકંલનકતાર્  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો તરીકે જોડવામા ંઆવશે. 
 
 ઉપાધ્ યક્ષ અને વહીવટી િનયામક (MD), ગજુરાત રાજય નાગિરક પરુવઠા િનગમ િલિમટેડ, 
ગાધંીનગરને, નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ ગજુરાત સરકારના અ , નાગિરક 
પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો, િવભાગના સિચવ ારા થયેલી ફાળવણી અનસુાર સયંકુત 
કલેકટરો અને હો ાની એ કારોબારી િનયામકો, ગજુરાત રાજય નાગિરક પરુવઠા િનગમ િલિમટેડ 
મારફત પનુઃ ફાળવણી કરવા માટે ભારત સરકાર તરફથી ફંડ મળશે.  
 
 ઉપાધ્ યક્ષ અને વહીવટી િનયામક (MD), ગજુરાત રાજય નાગિરક પરુવઠા િનગમ િલિમટેડ, 
ગાધંીનગરે, ભારત સરકારે ફાળવેલા ફંડ બદલ, નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ 
ગજુરાત સરકારના ગર્ાહકોની બાબતો, અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગના 
સિચવની જાણકારી હઠેળ ભારત સરકારને ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ો રજૂ કરવા પડશે. 
 

િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક : 
 સં  થાના વડા પોતાની શાળા/કોલેજના કોઇપણ િશક્ષક/  યાખ્ યાતાને શાળા/કોલેજના ગર્ાહક 
મડંળ (Consumers’ Club)ના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક તરીકે નીમી શકશે. 
 

સચંાલન : 
 સં  થાના વડાએ શ આતમા ં રચેલી, શાળાના શૈક્ષિણક  ટાફથી નીચેની રીતે બનતી 
 યવ  થાપક સિમિત ારા મડંળનુ ંસચંાલન કરવામા ંઆવશે : 

૧. પર્મખુ 
ર. ઉપપર્મખુ 
૩. મતંર્ી 
૪. કોષાધ્ યક્ષ 
પ. પ(પાચં) બીજા સભ્ યો. 

 

 શાળા/કોલેજોના કમર્ચારીગણનુ ં કુલ સખં્ યાબળ નવ સભ્ યોથી ઓ  ંહોય તો  યવ  થાપક 
સિમિતના સભ્ યોની સખં્ યા તેટલે અંશે મયાર્િદત કરવામા ંઆવશે.  યવ  થાપક સિમિતના કોઇ  ટાફ 
સભ્ યની બદલી થાય તો  યવ  થાપક સિમિતના બીજા સભ્ યો સાથે િવચારિવિનમય કરીને સં  થાના 
વડા અન્ ય કમર્ચારી સભ્ યને નામિનયકુત કરી શકશે; અને આવી નામિનયિુકત  યવ  થાપક 
સિમિતની મદુત પણૂર્ થાય ત્ યા ંસધુી માન્ ય ગણાશે.  
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 ઉપરના સભ્ યો ઉપરાતં, સં  થાના વડાએ પોતાના શૈક્ષિણક  ટાફમાથંી નામિનયકુત કરેલો 
સભ્ ય સિમિતના સલાહકાર તરીકે કામ કરશે. સલાહકાર મડંળને માગર્દશર્ન પ ૂ  ં પાડશે અને 
મડંળની કામગીરી યોગ્ ય રીતે થાય તે હતેથુી દેખરેખ રાખશે.  
 
  યવ  થાપક સિમિત તર્ણ વષર્ માટે ચ ૂટંવામા ંઆવશે.  
 
  યવ  થાપક સિમિત ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ની પર્વિૃતઓનુ ં દેખરેખ િનયમન 
કરશે અને તેની બેઠક દર મિહને ઓછામા ંઓછી એક વખત મળશે અને મડંળની કામગીરી તે જ 
તેના ારા હાથ ધરવામા ંઆવતી પર્વિૃતઓની સમીક્ષા કરશે.  
 

સાધારણ સભા : 
 ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ની સાધારણ સભા વષર્મા ંઓછામા ંઓછી બે વખત 
મળશે.  
 
૧. સાધારણ સભાની બેઠકની તારીખ અને સમય તમામ સભ્ યોને નોિટસ બોડર્ પર લગાવેલી 
નોિટસથી બેઠકની તારીખના ઓછામા ંઓછા દસ િદવસ અગાઉ જણાવવામા ંઆવશે.  
 

ર. સાધારણ સભામા ંમડંળના મતંર્ીએ રજૂ કરેલો િરપોટર્ અને કોષાધ્ યકે્ષ રજૂ કરેલુ ંિહસાબોનુ ંવાિષર્ક 
પતર્ક િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે.  
 
૩. સાધારણ સભા  યવ  થાપક સિમિતના સભ્ યોની મદુત પરૂી થાય તેમ અને ત્ યારે પદાિધકારીઓ 
અને સિમિતઓના સભ્ યોના નવા જૂથ માટે ચ ૂટંણી કરશે.  
 
૪. સાધારણ સભાની અસાધારણ બેઠક  યવ  થાપક સિમિતને યોજવાની જ ર જણાય તેમ અને 
ત્ યારે અથવા હાજર સભ્ યોમાથંી ઓછામા ંઓછા ૩૦% સભ્ યોએ િવનતંી કયેર્ યોજવામા ંઆવશે.  
 

ગર્ાહક મડંળ (Consumer Club)ના સભ્ યોના કાય  : 
 દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યોએ મડંળના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા 
માગર્દશર્કની દેખરેખ અને માગર્દશર્ન હઠેળ અને સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ તૈયાર કરેલી પર્વિૃતઓની 
અનસુિૂચ મજુબના નીચેના કાય  કરવાના રહશેે :- 
 
(ક) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ની તમામ પર્વિૃતઓમા ંભાગ લેવો; 
 
(ખ) પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓમા ં તેમજ પોતપોતાના િવ  તારમા ંવસતા લોકોમા ંગર્ાહક મડંળો 

(Consumers’ Club) મારફત માિહતીનો પર્સાર કરવો; 
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(ગ) પોતાની શાળા/કોલેજો તેમ જ પોતાના િવ  તારમા ં યોજવામા ં આવતા ગર્ાહક સરુક્ષા 

કાયર્કર્મો પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓને અને લોકોને સિકર્ય બનાવીને યોજવા અને સિકર્ય 
ભાગ લેવો.  

 

(ઘ) રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન (ર૪મી િડસેમ્ બર) અને િવ  ગર્ાહક િદન (૧૫મી માચર્) િવ. વા િદવસો 
ઉજવવા. 
 

(ચ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો ઓછામા ંઓ  ંઅઠવાિડયે એક વખત ઠરાવેલા 
સમયે મળશે અને પોતાના િશક્ષક/  યખ્ યાતા માગર્દશર્કના માગર્દશર્ન અને દેખરેખ હઠેળ 
ગર્ાહક સબંધંી મુ ાઓની ચચાર્ કરશે અને સરકાર, સરકારના ઉપકર્મો, ગર્ાહક સબંધંી અન્ ય 
સગંઠનો/સં  થાઓ, એજન્ સીઓના કાયર્કર્મો/નીિતઓને લગતી  કોઇ માિહતી િજ  લા ગર્ાહક 
માિહતી કેન્ દર્ પાસે ઉપલબ્ ધ હોય તે મેળવીને આવી માિહતીનો પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓમા ં
તેમ જ િવ  તારમા ંવસતા લોકોમા ંપર્સાર કરવાની પધ્ ધિતઓ નકકી કરશે.  

 

(છ) ગર્ાહક ક  યાણને લગતા  થાિનક પર્ ો અંગે શાળાના િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર કરીને આવી 
સમ  યાઓ તેના ઉપચાર માટે પર્ાથિમક સખુાકારી,  વચ્ છતા, પીવાના પાણીનો પરુવઠો, 
જમીન ધોવાણ અને નદીઓમા ં રેતીનુ ંખાણકામ અને આંતરમાળખા વા તેને સબંિંધત 
સ ામડંળો સાથે શાળામા ંહાથ ધરવી. 

 
(જ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો પોતાના િજ  લામા ંહોય તેવા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક 

સગંઠનોની કામગીરી અને તેની પર્વિૃતઓ િવશે માિહતી મેળવીને પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓ 
તેમ જ પોતાના િવ  તારમા ંવસતા લોકોમા ંતેનો પર્સાર કરશે.  

 

(ઝ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની કામગીરી અને 
તેની પર્વિૃતઓ િવશે માિહતી મેળવીને પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓ તેમ જ પોતાના 
િવ  તારમા ંવસતા લોકોમા ંતેનો પર્સાર કરશે.  

 
(ટ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો પોતાના મડંળમા ં વકતતૃ્ વ, િનંબધં અને 

િચતર્  પધાર્ઓ તેમ જ બિુ કસોટી કાયર્કર્મો ગોઠવશે. 
 

(ઠ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો મડંળની અમકુ  પધાર્ઓ દરિમયાન 
િવ ાથીર્ઓએ તૈયાર કરેલા ભીંતપતર્ો/િચતર્ો/પિતર્કાઓ/હનુ્ નરનુ ં પર્દશર્ન-સહ-વેચાણ 
યોજશે.  

 

(ડ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો દર વષેર્ િવ  ગર્ાહક અિધકાર િદન(૧૫મી 
માચર્) અને રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન (ર૪મી ડીસેમ્ બર)ના રોજ ગર્ાહક અિધકાર ઉત્ સવનુ ં



 

V - IV 

17
આયોજન કરશે. ઉત્ સવની મલુાકાત લેતા મલુાકાતીઓ પાસેથી .૧/- વી નજીવી 
ફી લેવાનુ ંઠરાવી શકાય. 
 

(ઢ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો મડંળનુ ંબલુેિટન/સમાચારપિતર્કા િવ.  બહાર 
પાડશે મા ંફંડ ઊભુ ંકરવા માટે િવ ાપનોનો પણ સમાવેશ કરી શકાય. 
 

(ણ) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો મડંળની પર્વિૃતઓ દશાર્વત ુ ં એક રિજ  ટર 
િનભાવશે અને તેમા ં મડંળ ારા હાથ ધરવામા ં આવતા તમામ કાયર્કર્મો, ઘટનાઓ, 
પર્વિૃતઓ િવ.ની તારીખ અને સમય ન ધીને િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક પાસે યોગ્ ય રીતે 
પર્માિણત કરાવીને સં  થાના વડા પાસે તેની ખરાઇ કરા  યા બાદ રિજ  ટરમા ં તેનુ ં રેકડર્ 
રાખવામા ંઆવશે.  

 

(ત) ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો આસપાસના િવ  તારોના ગર્ાહકો માટે િનદશર્નો 
અને શેરીનાટકોનુ ંઆયોજન કરશે. 

 

ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કના કાય  : 
 દરેક ગર્ાહક મડંળના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કે સકંલનકતાર્ એજન્ સી, સબંિંધત  વૈિચ્ છક 
ગર્ાહક સગંઠનોની દેખરેખ અને સકંલન હઠેળ અને મડંળની  યવ  થાપક સિમિતના માગર્દશર્ન હઠેળ 
અને સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ તૈયાર કરેલી પર્વિૃતઓની અનસુિૂચ મજુબ નીચેના કાય  કરવાના છે : 
 
(૧) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના કાય  માટે સપંણૂર્પણે 
જવાબદાર છે, અને તેણ/ેતેણીએ સકંલનકતાર્ એજન્ સી અને ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના 
સભ્ યો વચ્ ચે સેત ુતરીકે કામ કરવુ ંજોઇએ અને સભ્ યો ઠરાવેલા કાય  યોગ્ ય રીતે સભંાળે તેવુ ં
સિુનિ ત કરવુ ંજોઇએ.  
 
(ર) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક-, 

(૧) મડંળમા ં દૈિનક/સમયાતંરે થતી પર્વિૃતઓ માટે મડંળના સભ્ યોનુ ં હાજરી માટેના 
રિજ  ટરો િનભાવશે. 

(ર) મડંળમા ં થતી પર્વિૃતઓ માટેનુ ં રિજ  ટર િનભાવશે અને તેમા ં તમામ કાયર્કર્મો, 
ઘટનાઓ, પર્વિૃતઓ િવ.ની તારીખ અને સમય ન ધીને તેની નીચે પોતાની યોગ્ ય રીતે 
સહી કરીને સં  થાના વડા પાસે પર્માિણત કરશે.  

(૩) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક દર્  ય- ા  ય સાધનો, ભીંતપતર્ો અને  યાખ્ યાતાઓ મારફત 
ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યોને ગર્ાહક સરુક્ષા સબંધંી અને ગર્ાહક ક  યાણ 
સબંધંી પર્ત્ યક્ષ જાણકારી પરૂી પાડશે. 
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(૪) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક મડંળના સભ્ યો ારા ગર્ાહક સરુક્ષા અને ગર્ાહક જાગિૃત 
િવશેના િનદશર્ન અને શેરી નાટકોનુ ંઆયોજન કરશે.   

(પ) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક વકતતૃ્ વ / ભાષણ / િનંબધંલેખન / પતર્લેખન / િચતર્ 
િવ.  પધાર્ઓ અને બિુ ચાતયુર્ કસોટી કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરશે. 

(૬) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક સરકારના િવભાગો, સરકારના ઉપકર્મો/એજન્ સીઓના 
કાયર્કર્મો/નીિતઓ પરની માિહતી અને સરકાર/નાગિરક પરુવઠા કિમશનર/િજ  લા 
કલેકટર ારા વખતોવખત બહાર પાડવામા ંઆવતી સચૂનાઓ મેળવવા માટે મડંળ 
સાથે સકંળાયેલા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન, સકંલનકતાર્ એજન્ સી, િજ  લા ગર્ાહક માિહતી 
કેન્ દર્ અને સયંકુત કલેકટરના  સપંકર્મા ંરહશેે અને આવી માિહતીનો પર્સાર ગર્ાહક મડંળ 
(Consumers’ Club)ના સભ્ યોમા ં કામ કરશે અને એવુ ં સિુનિ ત કરશે કે મડંળના 
સભ્ યો તે માિહતીનો વધ ુપર્સાર પોતાના સાથી િવ ાથીર્ઓમા ંતેમ જ પોતાના  થાિનક 
િવ  તારમા ંવસતા લોકોમા ંકરે.  

(૭) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક ગર્ાહક ક  યાણને લગતા  થાિનક પર્ ો અંગે શાળાના 
િવ ાથીર્ઓને માિહતગાર કરીને આવી સમ  યાઓ તેના ઉપચાર માટે પર્ાથિમક 
સખુાકારી,  વચ્ છતા, પીવાના પાણીનો પરુવઠો, જમીન ધોવાણ અને નદીઓમા ં રેતીનુ ં
ખાણકામ અને આંતરમાળખા વા તેને સબંિંધત સ ામડંળો સાથે શાળામા ંહાથ ધરવી. 

(૮) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક મડંળનુ ં બલુિેટન/સમાચારપતર્ િવ. બહાર પડે તેવુ ં
સિુનિ ત કરશે મા ંફંડ ઊભુ ંકરવા માટે િવ ાપનોનો પણ સમાવેશ કરી શકાય.  

(૯) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક દર વષેર્ િવ  ગર્ાહક અિધકાર િદન (૧૫મી માચર્) અને 
રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન(ર૪મી િડસેમ્ બર) પર ગર્ાહક અિધકાર ઉત્ સવ મડંળના સભ્ યો સાથે 
ઉજવવાનુ ંઆયોજન કરશે.  

(૧૦) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો ારા 
િનદશર્નો અને શેરીનાટકોનુ ંઆયોજન કરશે.  

(૧૧) િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક િબનસરકારી સગંઠનો અને માનવતાવાદી નાગિરકો 
તરફથી દાન મેળવી શકે છે અને મળેલા દાન બદલ યોગ્ ય રસીદ કાઢશે.  

 

િજ  લા કક્ષાએ સકંલનકતાર્ એજન્ સીના કાય  : 
  

ક. એક સિકર્ય  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનને િજ  લામાનંા પ થી ૧૦ ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ 

Clubs)ના એક જૂથ સાથે જોડાણ કરવુ.ં િજ  લામા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોની ક્ષમતા, ગર્ાહક 
મડંળોની સખં્ યા અને અન્ ય પાસાઓને ધ્ યાનમા ંલતેા જો  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોની સખં્ યા 
વધ ુહોય તો િજ  લામા ંગર્ાહક મડંળના દરેક જૂથ સાથે દરેક  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનને જોડી 
શકાય છે. 
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ખ. મિહને ઓછામા ંઓ  ંએક વખત દરેક ગર્ાહક મડંળની બેઠક બોલાવવી.  
 
ગ. અગાઉના મિહના દરિમયાન ગર્ાહક મડંળે (Consumers’ Club) યો લી પર્વિૃતઓની ચચાર્ 

કરવી અને આગામી મિહનાઓ માટેની પર્વિૃતઓની અનસુિૂચ તૈયાર કરવી. 
 

ઘ. ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs) માટે િનદશર્નો અને શેરી નાટકોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 

ચ. દરેક મડંળને ભીંતપતર્ો, પતાકાઓ, આલેખો, ચોપાિનયાઓ અને અન્ ય સાિહત્ ય વી ગર્ાહક 
સરુક્ષાને લગતી યોગ્ ય સસંાધન સામગર્ી પરૂી પાડવી.  

 
છ. દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ની પર્વિૃતઓનુ ંદેખરેખ િનયમન કરવુ.ં 

 
જ. દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ના સભ્ યો મડંળના કાયર્કર્મો અને પર્વિૃતઓમા ં

સિકર્ય રસ લે તેવુ ંસિુનિ ત કરવા માટે શાળા/કોલેજ સ ાિધકારીઓ સાથે સપંકર્ રાખવો.  
 
ઝ. ચોકકસ સં  થાઓના સિકર્ય િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક/ગર્ામ ગર્ાહક સુર્ક્ષા મડંળની 

મલુાકાત ગોઠવવી/પર્વતર્માન વેપાર પર્થા, સેવાઓમા ં ઊણપ અને તકરાર િનવારણ 
માળખુ ંિનદશર્ન કરતા પર્દશર્નો ગોઠવવા.  

 

ટ. આસપાસના ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Club)ના જૂથો માટે આંતર-મડંળલક્ષી જૂથ 
પર્વિૃતઓ અને  પધાર્ઓ યોજવી.  

 

ઠ. જુદા જુદા ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Club) ારા આયોિજત પર્વિૃતઓનો િવગતવાર 
અહવેાલ દર વષેર્ તૈયાર કરીને ગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગને સાદર કરવો. 
 

ડ. ખચર્ના િહસાબો જાળવવા અને દરેક વષર્ના અંતે ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ તેમ જ િહસાબોનુ ં
ઓિડટ કરેલુ ંપતર્ક ઠરાવેલા નમનૂાઓમા;ં રાજય  તરીય સકંલનકતાર્ એજન્ સી અને અ , 
નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકાર મારફત ગર્ાહકોની 
બાબતોના િવભાગ, ગર્ાહકોની બાબતના મતંર્ાલય, અ  અને જાહરે િવતરણ, ભારત સરકાર 
સમક્ષ રજૂ કરવુ.ં 

 

ઢ. ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)ને સલંગ્ ન હોય તેવા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના ખચર્ને 
પહ ચી વળવા માટે તેમને ઉપયોિગતાની ફાળવેલી ર૦(વીસ) ટકા રકમનુ ં ઉપયોિગતા 
પર્માણપતર્ મેળવીને તે પર્માણપતર્ રાજય  તરીય સકંલનકતાર્ એજન્ સીઓને મોકલી આપવુ.ં  
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નાણાકીય સહાય : 
 ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને જાહરે િવતરણ મતંર્ાલય, ભારત 
સરકાર ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમાથંી દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club) દીઠ .૧૦,૦૦૦/- ( િપયા 
દસ હજાર)ના દરે સકંલનકતાર્ એજન્ સીને નાણાકીય સહાય આપશે. એવી જ રીત,ે ગર્ાહક જાગિૃત 
ફંડમાથંી, રાજય સરકારનો અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ પણ વધ ુ
સખં્ યામા ંસં  થાઓને આવરી લેવાના હતેથુી દરેક ગર્ાહક મડંળ(Consumers’ Club)ને .૧૦,૦૦૦/- 
( િપયા દસ હજાર)ના દરે નાણાકીય સહાય આપશે.  
 
 દરેક મડંળ દીઠ .૧૦,૦૦૦/-ની વાિષર્ક ગર્ાન્ ટની ટોચમયાર્દામા ંરાજય સરકાર અને કેન્ દર્ 
સરકાર પ૦:પ૦ના િહ  સા મજુબ રાજય સરકારે ફંડમા ંઆપેલી ગર્ાન્ ટ ટલી સમતુ  ય ગર્ાન્ ટ ભારત 
સરકાર ારા રાજય સરકારને આપવામા ંઆવશે.  
 
 દરેક ગર્ાહક મડંળને વાિષર્ક .૧૦,૦૦૦/-ના દરે અપાતી નાણાકીય સહાય માતર્ બ ેવષર્ 
સધુી જ આપવામા ંઆવશે. તેથી, દરેક ગર્ાહક મડંળે દાન/ફાળા મારફત પોતાના સસંાધનોને 
ગિતશીલ બનાવીને બે વષર્ની અંદર પોતાની કામગીરીમા ં  વિનભર્ર બનવાનુ ં રહશેે. કેન્ દર્ અને 
રાજય સરકારોએ ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)ને આપેલા ફંડમાથંી આ રકમની વધમુા ંવધ ુ
ર૦% રકમ િજ  લા કક્ષાએ સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ મેળવીને આ રકમ મડંળો માટે કામ કરતા 
 વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનને તેના વહીવટી ખચાર્ને પહ ચી વળવા માટે ફાળવવામા ંઆવશે. શેષ રકમ 
દરેક ગર્ાહક મડંળને આપવામા ંઆવશે. િજ  લા કક્ષાએ સકંલનકતાર્ એજન્ સી દરેક મડંળે કરેલા ખચર્ 
પર દેખરેખિનયમન કરશે.  
 
નાણાના સચંાલન માટે બેન્ કમા ંબચત ખાત ુ ંખોલાવવા બાબત : 
 િજ  લા  તરની સકંલનકતાર્ એજન્ સી તરીકે સયંકુત કલેકટર ગર્ાહક મડંળોના નામે અને કોઇ 
 યિકતના નામજોગ કે હો ાજોગ ન હોય તે રીત ેકોઇ રા  ટર્ીયકૃત બેન્ ક/સહકારી બને્ ક અથવા પો  ટ 
ઓિફસમા ં ચેકબકૂ ધરાવતા બચતખાતા િનભાવશે. તે ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club) માટે 
ફાળવેલી રકમો આ ખાતામા ં જમા કરાવશે અને સરકાર/નાગિરક પરુવઠા કિમશનરે કરેલી 
ફાળવણી અનસુાર િજ  લામાનંા ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)મા ંઆ રકમની પનુઃ ફાળવણી 
ચેકથી કરશે. એવી જ રીતે, ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)મા ં તે રકમોની પનુઃ ફાળવણી 
કરશે.  
 

 એવી જ રીતે ગર્ાહક મડંળ(Consumers’ Club)ના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક કોઇ 
રા  ટર્ીયકૃત બેન્ ક/સહકારી બેન્ ક અથવા પો  ટ ઓિફસમા ંચેકબકૂ ધરાવતુ ંબચતખાત ુ ંપોતાના ગર્ાહક 
મડંળના નામે અને કોઇ  યિકતના નામજોગ કે હો ાજોગ ન હોય તે રીતે િનભાવશે. આ ખાતુ ં
 યવ  થાપક સિમિતએ ખાત ુ ંચલાવવા માટે નામિનયકુત કરેલા બે અથવા તેથી વધ ુપદાિધકારીઓ 
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ારા સયંકુત રીતે ચલાવવામા ંઆવશે.  

 
 .પ૦૦/-થી નીચનેી ચકૂવણીઓ રોકડમા ં કરી શકાશે અને .પ૦૦/-થી ઉપરની 
ચકુવણીઓ િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કે ચેકથી કરવાની રહશેે.  
 

રાજય સરકાર/ભારત સરકારે ફાળવલેા ફંડની ઉપયોિગતા : 
૧. રાજય સરકાર અથવા ભારત સરકારે ફાળવેલા ફંડનો ઉપયોગ લેખનસામગર્ી, પતાકા, િસકકા, 
રોકડન ધવહી, કાયર્ન ધપોથી અને વેપારીની ગેરવાજબી વેપારપર્થા દશાર્વતા ચાટર્ ખરીદવા માટે 
તેમજ શેરી નાટકોના આયોજન સતૂર્ોચ્ ચાર લખેલા ચાટર્ ધરાવતી રેલીઓ, ગર્ાહક પર્વિૃતઓને 
ઉ ેજન આપવા માટે પર્ચાર સાિહત્ યની સામગર્ી ખરીદવા માટે કરવો જોઇશે.  
 
ર. ફાળવેલા ફંડનો ઉપયોગ ઉપર િનિદર્  ટ કરેલા હોય તે િસવાયના બીજા કોઇપણ હતે ુ માટે 
ઉપયોગ કરી શકાશે નિહ.  
૩. ગર્ાહક મડંળ (Consumer Club)ના કાયર્કર્મો અને પર્વિૃતઓ િસવાયના બીજા કોઇપણ હતે ુમાટે 
ફંડનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે તેવા િક  સામા ં તે માટે થયેલુ ં ખચર્ િજ  લા કક્ષાની સકંલનકતાર્ 
એજન્ સીએ ભોગવવાનુ ંરહશેે.  
 
૪. ફાળવેલા ફંડનો ઉપયોગ ફંડ મકુત કરવામા ંઆવે તે તારીખથી ૧ર(બાર) મિહનાની મદુતની 
અંદર કરવાનો રહશેે.  
 
પ. િજ  લા કક્ષાની સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ પોતાને ફાળવેલા ફંડનો ઉપયોગ ગર્ાહક મડંળો 
(Consumers’ Clubs)ના કાય  અને પર્વિૃતઓ માટે કરવો જોઇશે. ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને 
નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, ગજુરાત સરકારના ધ્ યાન પર એવુ ંઆવે કે િજ  લા કક્ષાની સકંલનકતાર્ 
એજન્ સીએ ફંડનો ઉપયોગ સદરહુ હતેઓુ માટે નથી એવા િક  સામા ંસમગર્ રકમ તેની પાસેથી 
સરકારે વખતોવખત નકકી કયાર્ મજુબ દંડનીય  યાજ સિહત લદન પેટે આપેલી હોય તે રીતે 
વસલૂ કરવામા ંઆવશે.  
 
૬. મજૂંર કરેલી રકમમાથંી સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ  નાણાકીય સહાય/ફંડના કોઇ િહ  સાનો 
ઉપયોગ ન કય  હોય અથવા કોઇ બચત હોય તો, આવી રકમ મ યાનુ ંવષર્ પણૂર્ થયાની તારીખથી 
તર્ણ(૩) માસની મદુતની અંદર ભારત સરકારને પરત આપવા માટે ગર્ાહકોની બાબતો, અ , 
નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકારને જાણ કરીને રાજયકક્ષાની 
સકંલનકતાર્ એજન્ સીને િરફંડ કરવામા ંઆવશે.  
 
૭. સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ મજૂંર થયેલા અને મકુત કરેલા ફંડની ઉપયોિગતાનો અધર્વાિષર્ક િરપોટર્ 
અને િજ  લામાનંા ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs) ારા હાથ ધરવામા ં આવેલા 
કાયર્કર્મો/પર્વિૃતઓની િવગતો અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ,, ગજુરાત 
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સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવો જોઇશે. આવા િરપોટ  સપ્ ટેમ્ બર અને માચર્ અંિતત અધર્વષર્ પણૂર્ થતુ ં
હોય તે મિહનાની અંદર ઉપલબ્ ધ કરાવવા જોઇશ.ે 
 
૮. વધમુા,ં િજ  લા કક્ષાની સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો 
િવભાગ, ગજુરાત સરકારે વખતોવખત માગ્ યા મજુબની માિહતી પણ પરૂી પાડવી જોઇશે. 
 
૯. સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ નાણાકીય વષર્ પણૂર્ થયાના તર્ણ મિહનાની અંદર ચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ 
અથવા સરકારના ઓિડટરો ારા પોતાના િહસાબો ઓિડટ કરાવવા જોઇશે અને ઓિડટ થયેલા 
આવા િહસાબોની નકલ નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સરકારના સિચવ, અ , 
નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકાર, ગાધંીનગરને સાદર કરવી 
જોઇશે.  
 
 

િહસાબો જાળવવા બાબતઃ 
 

(ક) ગર્ાહક મડંળ (Consumer Club) અને િશક્ષક માગર્દશર્કે િહસાબો જાળવવા બાબત. 
 

૧. ગર્ાહક મડંળ (Consumer Club)ના િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કે :- 
 

(ક) મડંળના સભ્ યો તરફથી મળેલા માિસક લવાજમ અને તેના ખચર્ માટેના; 
(ખ) િબનસરકારી સગંઠનો અને માનવતાવાદી  યિકતઓ તરફથી મળેલા દાન અને તેના 
ખચર્  
      માટેના; 
(ગ) રાજય સરકાર/ભારત સરકાર તરફથી મળેલા ફંડ અને તેના ખચર્ના િહસાબોના અલગ   
      રિજ  ટરો જાળવવા જોઇશે. 
 

ર. િજ  લાકક્ષાની સકંલનકતાર્ એજન્ સીને દર મિહને ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ સાદર કરવુ ંજોઇશે. 
 
 

(ખ) િજ  લાકક્ષાની સકંલનકતાર્ એજન્ સીએ િહસાબો જાળવવા બાબત. 
 

 િજ  લાકક્ષાએ સકંલનકતાર્ એજન્ સી તરીકે સયંકુત કલેકટર, સરકાર તરફથી અથવા અન્ ય કોઇ 
 તર્ોત તરફથી પોતાને મળતા ફંડની આવક અને ખચર્ના િહસાબો જાળવવાની અને ઠરાવેલા 
નમનૂામા ંઉપયોિગતા પર્માણપતર્ો અને વષર્ના અંતે ઓિડટ થયેલા િહસાબનુ ંપતર્ક રાજય  તરીય 
સકંલનકતાર્ એજન્ સી અને અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત 
સરકાર, ગાધંીનગર મારફત ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, અ  અને જાહરે િવતરણ મતંર્ાલય, 
ભારત સરકાર ને સાદર કરવાની ગોઠવણ કરવી જોઇશે. 
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પર્ોત્ સાહન/પરુ  કાર િવ. 
 

 દરેક ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club) માટે ભારત સરકાર ારા મકુત કરવામા ંઆવતી  
.૧૦,૦૦૦/-ની એક વખત પરૂતી મળતી ગર્ાન્ ટ ઉપરાતં, કેિન્ દર્ય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમાથંી 
નીચનેા પર્ોત્ સાહનોની પણ જોગવાઇ કરી શકાય :- 
 
સૌથી ે  ઠ ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)નો હવાલો ધરાવતા આચાયર્/િશક્ષક 
માગર્દશર્ક માટે િજ  લા કક્ષાએઃ- 
 

 (ક) પર્થમ ે  ઠ  : દર વષેર્ .૩,૦૦૦ 
(ખ) િ તીય ે  ઠ  : દર વષેર્ .૨,૦૦૦ 
(ગ) તતૃીય ે  ઠ  : દર વષેર્ .૧,૦૦૦ 

     

  સૌથી ે  ઠ ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)નો હવાલો ધરાવતા આચાયર્/મખુ્ ય  િશક્ષક/ 
માગર્દશર્ક િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કને રાજય કક્ષાએ : 

 (ક) પર્થમ ે  ઠ  : દર વષેર્ .૧૦,૦૦૦ 
(ખ) િ તીય ે  ઠ  : દર વષેર્ .૭,૦૦૦ 
(ગ) તતૃીય ે  ઠ  : દર વષેર્ .૫,૦૦૦ 

 

 િજ  લા કક્ષાના અને રાજય કક્ષાના ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Club)ની પસદંગી િજ  લા 
ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદ, અને રાજય ગર્ાહક સરુક્ષા પિરષદની ભલામણને આધારે કરવામા ં
આવશે. 

 ઠરાવેલા માપદંડો પિરપણૂર્ કરતી હોય અને તેવા ધોરણો મજુબ મડંળે ઓછામા ંઓછી  
પર્વિૃતઓ કરવી જોઇએ તેવી પર્વિૃતઓ કરેલી હોય તો રાજય કક્ષાના ે  ઠ ગર્ાહક મડંળ માટે 
કેન્ દર્ સરકાર પણ પરુ  કાર આપી શકશે.  

 

નવા ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)ની  થાપના માટે દરખા  તો રજૂ કરવા 
બાબત : 
ક. ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ િનયમો અને માગર્દિશર્કાઓમા ં ઠરા  યા મજુબના પાતર્તા ધોરણો પિરપણૂર્ 
કરતા િબનસરકારી સગંઠનો/  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો, શૈક્ષિણક સં  થા અથવા  યાવસાિયક મડંળ 
િજ  લામા ંગર્ાહક મડંળોનુ ં જૂથ  થાપવા માટેની દરખા  ત રજૂ કરી શકશે. વધમુા,ં આવી સં  થા 
ગર્ાહક જાગિૃત િનમાર્ણ માટે પોતાનુ ંઆંતરમાળખુ ંઅને અન્ ય સસંાધનો ધરાવતી હોવી જોઇશે.  

 

ખ. ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ િનયમો અને માગર્દિશર્કાઓમા ંજણા  યા મજુબના ઠરાવેલા નમનૂા અને 
અન્ ય જ રી દ  તાવેજો સાથે કરેલી અરજી ઉપરાતં દરખા  તમા ંનીચેની માિહતી હોવી જોઇશે :- 
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(ક)  થાપવા માટે દરખા  ત કરેલા ગર્ાહક મડંળો (Consumer Clubs)ની સખં્ યા (  ર૦થી 

રપની સખં્યામા ંહોવી જોઇએ.) 

(ખ) આવા ગર્ાહક મડંળો(Consumers’ Clubs) જયા ં  થાપવાના હોય તે શાળાઓ/કોલેજોના 
વડા તરફથી સમંિતપતર્ની સાથે સં  થાનુ ંનામ અને સરનામા. 

(ગ) પર્થમ વખત થતી અરજીના િક  સામા ં દરેક ગર્ાહક મડંળમા ં પર્વેશ આપવા ધારેલા 
સભ્ યોની સખં્ યા અને અગાઉની દરખા  ત ચાલ ુ રાખવાની અરજી કરેલી હોય તેવા 
િક  સામા ંહાલના સભ્ યપદની િવગતો. 

(ઘ) ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs) એ હાથ ધરવા ધારેલી પર્વિૃતઓની િવગત. 
(ચ) ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs) ટલા સમયની અંદર કાયર્રત થવાના હોય તે 

સમયમયાર્દા. 
(છ)  એક વષર્ માટેના બ ટ અંદાજો. 
(જ) ગર્ાહક જાગિૃત અને ગર્ાહક સરુક્ષાને લગતી પર્વિૃતઓના આયોજનમા ં સકંલનકતાર્ 

એજન્ સીનો ભતૂકાળનો અનભુવ. 
 

ગ. નવા ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)  થાપવા માટેની દરખા  તો શૈક્ષિણક વષર્થી 
પર્વિૃતઓના વધ ુસારા સકંલન માટે શકય હોય ત્ યા ંસધુી દર વષેર્ એિપર્લથી જૂન વચ્ ચે અને ચાલ ુ
હોય તેવા મડંળોને ચાલ ુ રાખવા માટેની દરખા  તો ઓગ  ટથી સપ્ ટેમ્ બર વચ્ ચે સાદર કરવાની 
રહશેે. 
 
 

ફિરયાદની પતાવટ અને  થાયીત્ વ : 
 

 ફિરયાદો શાળા/કોલેજમા ં રજૂ કરવાની રહશેે. દરેક િવ ાથીર્ સભ્ યને અઠવાિડયે ઓછામા ં
ઓછી એક ગર્ાહક ફિરયાદ મડંળના ધ્ યાન પર લાવવા માટે પર્ોત્ સાિહત કરવામા ંઆવશે અને 
તેની પહલે બદલ તેને યોગ્ ય પરુ  કાર આપવામા ંઆવશે.  

 સિમિત ફિરયાદોની ચકાસણી કરીને આવી ફિરયાદ સબંિંધત સ ામડંળો સમક્ષ રજૂ કરશે. 
 મડંળના સભ્ ય બનવા માટે િવ ાથીર્ઓ માટે ઠરાવેલી ફી .૧/- છે. 
 નજીવી રકમ લઇને ગર્ાહક મેળાનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઇએ. 
 િવ ાથીર્ઓમા ંઆ પર્વિૃત માટે રસરુિચ ઊભી કરવી તે મડંળના  થાયીત્ વ માટેનુ ંએક મહત્ વનુ ં

પિરબળ છે. 
 િવ ાથીર્ઓ મિહના દરિમયાન પોતાના માતાિપતાઓએ ખરીદેલી ઘરગથ્ થુ ંચીજવ  તઓુ િવશે 

મડંળને માિહતી આપશે, અને તેઓ પર્ોડકટનુ ંનામ, તેની િકંમત, ઉત્ પાદન તારીખ, ઉત્ પાદકનુ ં
નામ, પર્ોડકટનુ ં ચોખ્ ખુ ં વજન,  થાિનક દુકાનદારની દુકાનનુ ં નામ, ખરીદી બદલ રસીદ 
મળેલી છે  કે કેમ અને આવી રસીદોની ફોટોકોપી િવ.ની માિહતી પતર્કો પર લખશે. 
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 અવેજી પર્ોડકટ અને તેને સબંિંધત િકમંતોની જાણકારી 

આ માટે જ રી માિહતી ઘરગથ્ થુ ં ખરીદીઓની યાદીઓમાથંી મેળવી શકાય. િવ ાથીર્ઓને 
પેકેટના ખાલી કન્ ટેનરો, છાપવાળા રેપર અને ખરીદીઓને લગતી બીજી સામગર્ી પર્ાયોિગક 
વગર્મા ંચચાર્ માટે લાવવાનુ ંસમજાવી શકાય. 

 ભેળસેળ શોધી કાઢવા માટેના સરળ પિરક્ષણોને રસાયણશા  તર્ અને પર્ાયોિગક િવષયનો 
ફરિજયાત ભાગ બનાવી શકાય.  

 જાગિૃતના ઝડપી પર્સાર માટે, અગર્ણી ગર્ાહક મડંળોના સભ્ યો હજુ ગર્ાહક મડંળો સ ્થાપવાના 
બાકી હોય તેવી શાળાનો સપંકર્ કરીને તેમને જાગતૃ કરી શકે અને નબળી કક્ષાની કામગીરી 
ધરાવતા મડંળોના િવ ાથીર્ઓને સારી કામગીરી માટે પર્ોત્ સાહન આપી શકે. 

 િવચારોના અને અનભુવોના આદાનપર્દાન માટે િવિવધ શાળાઓના મડંળોના સભ્ યો વચ્ ચે 
િવચારગોિ  ઠનુ ંઆયોજન કરી શકાય. 

 દાતાઓ/માનવતાવાદી  યિકતઓ તરફથી દાનની એ ફંડ ઊભુ ંકરી શકાય. 
 મડંળની કામગીરીથી આપોઆપ જ તેની પર્વિૃતઓ સતત ચાલશે. 
 સબંિંધત શાળાઓના વાલી સગંઠનોને આવા મડંળોની કામગીરીની સમયાતંરે સમીક્ષા 

કરવાની િવનતંી કરી શકાય. 
 સિૂચત ગર્ાહક મડંળ એટલ ે કે તેના િશક્ષકો, આચાય , નાયબ િશક્ષણાિધકારીઓ, મખુ્ ય  

િશક્ષણાિધકારીઓ,  યાખ્ યાતાઓ અને િપર્િન્ સપાલોને દર મિહને તાલીમ આપી શકાય.  
 મડંળની પર્વિૃતઓ િનરંતર ચાલતી રહ ે તે માટે પર્ગિત કાયર્સિૂચના એક ભાગ તરીકે હોવી 

જોઇએ અને િજ  લા િશક્ષણાિધકારી/આચાયર્ ારા માિસક સમીક્ષા બેઠકો યોજાવી જોઇએ.  
 ફંડ ઊભુ ંકરવા માટે માનવતાવાદી દાતાઓને નકકી કરીને મડંળની પર્વિૃતઓ સતત ચાલ ુ

રાખી શકાય.  
 
 

 વિૈચ્છક ગર્ાહક સગંઠનોની ભિૂમકા : 
 

૧.  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠન સં  થાના વડા/િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્ક અને િવ ાથીર્ઓના રસને 
ધ્ યાનમા ં લઇને માધ્ યિમક શાળાઓ/જુિનયર કોલેજો/પદવી કોલેજોમા ં ગર્ાહક મડંળો 
(Consumers’ Clubs)ની  થાપના કરશે.  

 

ર.  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનો પોતાના કાયર્ક્ષેતર્ના િવ  તારની અંદર સખં્ યાના કોઇપણ િનયતંર્ણ 
વગર શકય તેટલા ગર્ાહક મડંળોની  થાપના કરી શકશે. 

 

૩.  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધઓ અઠવાિડક બેઠકો દરિમયાન દરેક ગર્ાહક મડંળ 
(Consumers’ Clubs)ની મલુાકાત લેશે અને કાયર્કર્મોના સચંાલન/આયોજનમા ં મડંળના 
સભ્ યો અને િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કને માગર્દશર્ન આપશે.  
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૪. ગર્ાહક મડંળ (Consumers’ Club)  થાપવામા ંઆવે કે તરત જ  વૈિચ્છક ગર્ાહક 

સગંઠન સમગર્ શૈક્ષિણક વષર્ માટેની પર્વિૃતઓનુ ં કેલેન્ ડર તૈયાર કરવામા ં િશક્ષક/  યાખ્ યાતા 
માગર્દશર્કને મદદ કરશે.  

 

પ.  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠન િશક્ષક/  યાખ્ યાતાના માગર્દશર્કને તાલીમ આપશે અથવા તાલીમનુ ં
 સકંલન કરવામા ંિજ  લા એજન્ સીને સહકાર આપશે.  
 

૬.  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠન ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Club)ની તમામ પર્વિૃતઓના િવષયમા ં
િજ  લા વહીવટીતતંર્, ખાસ કરીને, સયંકુત કલેકટરનો સપંકર્ કરશે.  

 
 

ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગની ભિૂમકા : 
 

૧. માિસક સામિયક, ÕÕિવિનયોગ તરંિગણીÕÕ તમામ ગર્ાહક મડંળો (Consumers’ Clubs)ને સીધુ ં
જ રવાના કરવામા ંઆવશે.  

 

ર. ગર્ાહક મડંળની પર્વિૃતઓની ઝલક આપવાની હોય તેમ અને ત્ યારે તેને ÕÕિવિનયોગ 
તરંિગણીÕÕના બીજા અંકમા ંપર્િસ  કરવામા ંઆવશે.  

 

૩. િજ  લા કક્ષાના ે  ઠ ગર્ાહક મડંળો તેમજ રાજય કક્ષાના ે  ઠ ગર્ાહક મડંળો ઠરાવેલી 
સમયાનસુિૂચ મજુબ પસદં કરવા માટે પસદંગી સિમિતની રચના કરવામા ંઆવશે. 

 

૪. પણૂર્ કદના નવા ગર્ાહક મડંળોની  થાપના માટેની દરખા  તો મળે તેમ અને ત્ યારે મજૂંરી 
આપવામા ંઆવશે અને આવા તમામ ગર્ાહક મડંળોને માગર્દિશર્કાઓ અને સબંિંધત અન્ ય 
સામગર્ી ટપાલથી સીધી જ મોકલવામા ંઆવશે.  

 

પ. સં  થાના પરૂા નામસરનામા, ટેલીફોન નબંર, ફેકસ નબંર, ઇ-મેઇલ એડેર્સ અને સબંિંધત 
અન્ ય માિહતી, િવ ાથીર્ઓ/સભ્ યોના નામ િવ. સિહત ગર્ાહક મડંળોની સપંણૂર્ સિૂચ 
િનભાવવામા ંઆવશે, , ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગની વેબસાઇટ 
પર મકૂવામા ંઆવશે.  

 

૬. દરેક િશક્ષક/  યાખ્ યાતા માગર્દશર્કને પાસવડર્ આપીને સદરહ ુ માિહતી અ તન રાખવામા ં
માટેની/અપલોડ કરવા માટેની પરવાનગી આપવામા ંઆવશે.  

 

૭. ભારત સરકાર તરફથી ગર્ાન્ ટ મેળવશે, રાજય ગર્ાહક જાગિૃત અંદાજપતર્માથંી ગર્ાન્ ટ છોડવાની 
ગોઠવણ કરશે અને રાજય સકંલનકતાર્ એજન્ સી સાથે સકંલન કરીને ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ો 
પરૂા પાડશે.  
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ગર્ાહક મડંળોની પર્વિૃતઓનુ ંકેલેન્ ડર  

 

મિહનો કાયર્યોજના સમાવશે થતા અિધકારો 
જુલાઇ મડંળની રચના, કચરા િનકાલ  વા  થયપર્દ પયાર્વરણનો અિધકાર 

ઓગ  ટ બજાર મોજણી, બર્ાન્ ડની નકલ  િશક્ષણનો અિધકાર  
સપ્ ટેમ્ બર તોલમાપ લેબલ અને ધોરણો  િશક્ષણનો અિધકાર  
ઓકટોબર  િવ ાપન, ખા ચીજ ભેળસેળ, પર્દૂષણ માિહતીનો અિધકાર  
નવેમ્ બર  લોક અદાલતો, ફિરયાદ અને િનવારણ સનુાવણીનો અિધકાર,        

િનવારણનો અિધકાર 
િડસેમ્ બર  પધાર્ન ુ ં આયોજન, સઝૂબઝૂયકુત ખરીદીની 

પર્ણાલી 
પસદંગીનો અિધકાર  

જાન્ યઆુરી જ િરયાત આધાિરત ખરીદી  
(ખરીદી પહલેા બે વાર િવચારો) 

પસદંગીનો અિધકાર  

ફે આુરી સસંાધનની સરુક્ષા  પર્ાથિમક જ િરયાતોનો અિધકાર  
એિપર્લ ગર્ાહક મડંળોની તાલીમ અને સગંીનીકરણ - 
મે ગર્ાહક મડંળોની તાલીમ અને સગંીનીકરણ - 
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નમનૂો ક-ર 
(ગર્ાહક મડંળોની  થાપના માટે ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમાથંી ગર્ાન્ ટ માટેની અરજી) 

 

મહત્ વની સચૂના : કોઇપણ મહત્ વની માિહતી પા  યા વગર, ખરાઇ થઇ શકે તેવી વ  તિુ  થિતને 
આધારે માગવામા ં આવતી ખરી િવગતો પરૂી પાડીને આ પતર્ક ભરવુ.ં મહત્ વની માિહતી 
પાવવામા ંઆવે તો આ અિધિનયમ હઠેળ કાનનૂી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

 

૧. અરજદારનુ ંપ ૂ  ંનામ સરનામુ ં    :- 
 
ર. મડંળની  થાપનાની તારીખ    :- 
 
૩(ક) મડંળી રિજ  ટેર્શન અિધિનયમ,    :- 
     ૧૮૬૦(સન ૧૮૬૦ના ર૧મા) અથવા 
     સબંિંધત અન્ ય કોઇ અિધિનયમ 
     હઠેળ ન ધણી થયેલ છે કે કેમ ? 
 (ખ) જો હા, તો ન ધણીનો નબંર     :- 
       અને વષર્  
 
૪. સં  થા સરકારમાન્ ય બોડર્/યિુનવિસર્ટી :- 

    (શૈક્ષિણક સં  થાને લાગ ુપડતુ ંહોય 
     તે રીતે) 
 
પ.  યવ  થાપક મડંળના સભ્ યો અને     :- 
    પદાિધકારીઓના નામ સરનામા 
 
 
૬. ગર્ાન્ ટ મેળવવા માટે અિધકૃત     :- 
    પદાિધકારી(ઓ)નામ અને હો ા 
 
 

૭.  થાપના કરવાના ગર્ાહક મડંળોની    :- 
    સખં્ યા(મડંળની  થાપના કરવાની 
    હોય તે શાળા/કોલેજની સરકાર 
    માન્ ય બોડર્/યિુનવિસર્ટી સાથેની 
    સલંગ્ નતા) 
 
૮. જ રી રકમની ગર્ાન્ ટ     :- 
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૯. પર્વિૃતઓ પણૂર્ કરવા માટેની     :- 
    સમયાનસુિૂચ સિહત દરેક ગર્ાહક 
    મડંળે હાથ ધરવાની પર્વિૃતઓની 
    િવગતો 
 
૧૦. ગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગ તરફથી  :- 
      અગાઉ જો કોઇ ગર્ાન્ ટ મેળવેલી હોય  
     તો તેની િવગતો 
 
૧૧. નીચેના દ  તાવેજોની નકલો    :- 
    (સાથે જોડવી) 
 
(૧) સં  થાનુ ંબધંારણ અને     : 
    આિટર્ક  સ ઓફ એસોિસયેશન 
(ર) છે  લા તર્ણ વષર્ના ઓિડટ કરેલા     :- 
    િહસાબોનુ ંપતર્ક અને વાિષર્ક અહવેાલ 
(૩) ન ધણી પર્માણપતર્ની પર્માિણત    :- 
     નકલ 
(૪) સરકાર માન્ ય બોડર્/યિુનવિસર્ટી    :- 
    (શૈક્ષિણક સં  થાને લાગ ુપડતુ ંહોય 
    ત્ યા)ં સાથેની સલંગ્ નતાના પર્માણપતર્ની 
    નકલ 
(૫) ઠરાવેલા નમનૂામા ંસોગદંનામુ ં    :- 
 

: એકરાર : 
(અરજદારે અથવા તેના અિધકૃત એજન્ ટે સહી કરવી) 

 

 અતેર્ આપવામા ંઆવેલી િવગતો સાચી અને ખરી છે. આમા ંકોઇજ હિકકત પાવવામા ંનથી 
આવી. એવુ ંપર્માિણત કરવામા ંઆવે છે કે મેં/અમે યોજનાને લાગ ુપડતી માગર્દિશર્કાઓ, બોલીઓ  
અને શરતો વાચંી છે અને તેનુ ંપાલન કરવાની અમારા સગંઠન/સં  થા વતી ખાતરી આપુ ં .ં 
નાણાકીય સહાય આપવામા ંઆવે તો તેનો ઉપયોગ જાહરે કરેલા હતે,ુ ગર્ાહક અિધકારોના ઉ ેજન 
અને સરુક્ષા અથવા માનક્ િચ નોના ઉ ેજન માટે કરવામા ંઆવશે.  
 
                                                                               અરજદારની સહી 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-૩                      િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ન ેલગતી યોજના 
 

              
 

પર્  તાવનાઃ 
 ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬નુ ંઅિધિનયમન થયુ ં હોવા છતા,ં ગર્ાહકોના અિધકારના 
સબંધંમા ંજ િરયાતમદં િવશાળ લોકોના વગર્મા ંજાગિૃત અને પોતાના અિધકારો કઇ રીતે વાપરવા 
તે બાબત ાન/જાણકારીના અપરૂતા પર્સારને લીધે હજુ પણ નબળી છે. આ જાગિૃતના પર્સાર માટે 
ભારત સરકારે કેિન્ દર્ય આબકારી અને મીઠા અિધિનયમ, ૧૯૪૪ સધુારીને ગર્ાહક ક  યાણને ઉ જેન 
અને સરુક્ષા આપવામા ંમાટે સન ૧૯૯૨મા ંગર્ાહક ક  યાણ ફંડ બના  યુ;ં મા,ં ઓળખના અભાવે 
ઉત્ પાદકોને િરફંડ ન આપી શકાયેલી રકમો જમા કરવામા ંઆવે છે. 
 
 ગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગ, ભારત સરકારને એવુ ંલાગ્ યુ ં કે જયા ંસધુી દેશમાનંો દરેક 
િજ  લો જાગિૃત િનમાર્ણ માટેની ગર્ાહક જ િરયાતોને પહ ચી વળવા માટે ઓછામા ંઓ  ંએક ગર્ાહક 
માિહતી કેન્ દર્ ધરાવતો ન થાય ત્ યા ંસધુી ગર્ાહક સરુક્ષા સબંધંી પર્વિૃતઓની અસરો નિહવત ્જ 
રહશેે.  
 

ધ્ યેય : િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્  થાપવાનો મખુ્ ય ધ્ યેય િજ  લામા ંગર્ાહકવાદનો પર્સાર કરીને 
િજ  લામા ં પથરાયેલા તમામ વગ ના લોકોની સહભાિગતાથી ગર્ાહક આંદોલનને અગેર્સર 
બનાવવાનો છે.  
 

ઉ ેશો : 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની  થાપના કરવાનો મખુ્ ય ધ્ યેય િસ  કરવા માટે તેમણે નીચેના 
ઉ ેશોથી કામ કરવુ ંજોઇએ : 
 
 

 પર્ત્ યક્ષ સમજ માટે ગર્ાહકોમા ંઇિચ્ છત પિરવતર્નો લાવવા; 
 ઘિન  ઠ આંતિરક સબંધંોથી સમ  યાઓ ઉકેલવા માટે ગર્ાહકોને મદદ આપવી; 
 પોતાના અિધકારો  થાિપત કરવા માટે ગર્ાહકોને પેર્રવા. 
 ગર્ાહકો પોતાની જવાબદારીઓ સમ  તે હતેથુી તેમને ઉ ેજન આપવુ.ં 
 ગેરવાજબી વેપાર પર્થાની સામે લડત આપવા માટે ગર્ાહકોને સગંિઠત કરવા. 
 ગર્ાહકવાદની ચેતનાનો પર્સાર કરવો. 
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 િવિવધ ક્ષતેર્ો અને પર્દેશોના ગર્ાહકોના િહતોનુ ંરક્ષણ કરવુ.ં  
 
 

યોજનાનુ ંકેન્ દર્િબદું : 
 

 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની પર્વિૃ ઓના કેન્ દર્  થાને ગર્ાહકોને નીચેની બાબતો અંગે તેમની 
જવાબદારીઓ સબંધંી િશક્ષણ અને ઉ ેજન આપવાની કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે :- 
 

 ગર્ાહકોને ખામીયકુત માલ અને સેવાઓમા ંઊણપ િવશે સજાગ બનાવીને પર્ ો પછૂતા કરવા. 
 વેચાણ માટે મકેૂલી પર્ોડકટના ગણુવ ા પિરક્ષણો હાથ ધરવા. 
 પર્ોડકટના લેબલ પર પરૂતી માિહતી માટે તપાસણી કરવી. 
 સરખામણી કરીને પોતાની પસદંગી કરવા માટે ગર્ાહકોને સક્ષમ બનાવવા. 
 િવિવધ પર્ોડકટો/સેવાઓ અને તેની ગેરંટી/વોરંટીને લગતી માિહતી પરૂી પાડવા માટે ગર્ાહકોને 

ઉ ેજન આપવુ.ં 
 ગેરમાગેર્ દોરતા િવ ાપનોની સામે અવાજ ઉઠાવવો અને સધુારાત્ મક પગલા લેવા. 
 ગર્ાહક ચળવળ સગંીન બનાવવા માટે ગર્ાહકોને જોડીને તેમની સાથે કામ કરવુ.ં 
 

 થળ : 
 એવુ ંજણાય છે કે પચંાયતી રાજ સં  થાઓને િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની યોજનાઓનો 
અમલ કરવામા ંસિકર્ય રીતે સહભાગી બનાવવી જોઇએ. 
 
 તેથી, િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િજ  લા મખુ્ ય મથકે િજ  લા પિરષદ કચેરી ખાતે  થાપવી 
વધ ુ ઇચ્ છનીય છે. િજ  લા પિરષદમા ં િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્  થાપવામા ં જગાનો અથવા 
સગુમતાનો કોઇ પર્  હોય તો િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િજ  લા સેવા સદન અથવા િજ  લા ગર્ાહક 
ફોરમની ઇમારત, જયા ંજગાની અનકૂુળતા હોય ત્ યા ં  થાપી શકાય. 
 
 

િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્નો હવાલો ધરાવવામા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનની ભિૂમકા : 
 િજ  લામા ં ખ્ યાિતપર્ાપ્ ત  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના કોઇ પર્િતિનિધને િજ  લાના િજ  લા 
પરુવઠા અિધકારીની દરખા  ત પરથી કલેકટર અને િજ  લા ન્ યાયાધીશ ારા િજ  લા ગર્ાહક માિહતી 
કેન્ દર્નો હવાલો સ પવામા ંઆવશે.  
 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  તરીકે િનમાયેલા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધ 
કાયર્કર્મના આયોજન અને અમલીકરણ અને િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ને અસરકારક રીતે 
ચલાવવા માટે જવાબદાર ગણાશે.  
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 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  તરીકે િનમાયેલા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના 
પર્િતિનિધ વાિષર્ક અંદાજપતર્ ચકાસણી અને મજૂંરી અથેર્ દેખરેખિનયમન સિમિત સમક્ષ મકૂવાના 
હતેથુી તૈયાર કરવા માટે અને ફંડના હતેથુી નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સિચવ, 
ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ સમક્ષ સાદર કરવા માટે જવાબદાર ગણાશે.  
 

કમર્ચારીગણ: કલકેટર અને િજ  લા ન્ યાયાધીશ દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring 

Committee) સાથે િવચારિવિનમય કરીને માતર્ કામચલાઉ ધોરણે એકિતર્ત પગારે કરારના ધોરણે 
એક માિહતી સગંઠક (Information Organizer) અને એક મદદનીશની િનમણકૂ કરી શકશે.  
 
 માિહતી સગંઠક (Information Organizer)  કોમ્ પ્ યટુરના ાન સિહત ઓછામા ંઓછી પદવી 
લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
 
 મદદનીશ કોમ્ પ્ યટુરના ાન સિહત માધ્ યિમક િશક્ષણની લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
 
 દેખરેખિનયમન સિમિત વાટાઘાટ મારફત અને િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ પાસે ઉપલબ્ ધ 
ફંડના આધારે એકિતર્ત પગાર નકકી કરશે.  
 

કામકાજના કલાકો : 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ સવારના ૯ વાગ્ યાથી પ વાગ્ યા સધુી કામકાજના તમામ 
િદવસોએ કામગીરી કરશે.  
 

કામગીરી : 
૧. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહક જાગિૃત િનમાર્ણમા ંગર્ાહક ચળવળનો પર્સાર કરવામા ંઅને 
ગર્ાહકોને તેમના કાનનૂી અિધકારો અને જવાબદારીઓ પર્ત્ યે પર્બુ  કરવામા ંઉ ીપક તરીકે કામ 
કરશે.  
 
ર. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહકોને સલાહ આપવા માટે પરામશર્ અને માગર્દશર્ન કેન્ દર્ 
તરીકે કામ કરશે.  
 
૩. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહક અદાલતોના સબંધંમા ં કાનનૂી, વહીવટી, માિહતી વા 
પાસા અને તેની કાયર્રીિત, િવ  તારમા ંગર્ાહક સગંઠનોને લગતી માિહતી, ગરીબી નાબદૂી/ ક  યાણ, 
િવકાસ કાયર્કર્મોમા ંગર્ાહક સગંઠનોને લગતી માિહતી વા ગર્ાહક સરુક્ષાને લગતા તમામ પાસાઓ 
પર માિહતીનો પર્સાર કરશે. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ માતર્ કેન્ દર્માનંા પર્ત્ યક્ષ ગર્ાહકોને જ નિહ 
પરંત ુગર્ામીણ અને શહરેી િવ  તારની તમામ  થાિનક સં  થાઓમા ંપણ આવી માિહતીનો પર્સાર 
કરશે.  
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૪. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગણુવ ા, વજન, ભેળસેળ, ગેરવાજબી વેપારપર્થાને 
લગતા પર્ ોનો ઉકેલ કરવામા ંિજ  લા તોલમાપ સ ાિધકારી/પર્યોગશાળાઓ ઉપલબ્ ધ ન હોય ત્ યા ં
િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ પોતાના િવ  તારમા ં કોઇ ખાનગી પર્યોગશાળા હોય તો ફી ચકૂવીને 
તેમની સવલતોનો ઉપયોગ કરવા માટે સપંકર્ રાખશે.  
 
પ. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ નીચેના સ ાિધકારીઓ સાથે ગાઢ સપંક  ધરાવશે :- 
(ક) ખોરાક ભેળસેળ િનવારણ િવભાગ. 
(ખ) નગરપાિલકાઓ અને ગર્ામપચંાયત. 
(ગ) કાનનૂી તોલમાપ (વજન અને માપ) 
(ઘ) ઔષધ િનયમન તતંર્. 
(ચ) કૃિષ િવભાગ. 
(છ) વીજ િવતરણ કંપનીઓ. 
(જ) ગજુરાત  ટેટ રોડ ટર્ાન્ સપોટર્ કોપ રેશન સિહતનો પિરવહન િવભાગ. 
(ઝ) ભારતનુ ંમાનક કાયાર્લય (Bureau of Indian Standard) 

(ટ) ગર્ાહકો અને ગર્ાહકોની બાબતો સાથે પર્ત્ યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીત ેસકંળાયેલા હોય તેવા અન્ ય   

     તમામ િવભાગો. 
 
૬. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િજ  લામાનંા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના ં માિહતી આધાર      
(data-base) બનાવશે અને માલના ઉત્ પાદકો, સિવર્સ-પર્ોવાઇડર, વાજબી ભાવની દુકાનો, આવ  યક 
ચીજવ  તઓુની ઉપલભ્ યતા, બજારની ખ, નવી પર્ોડકટો, વોરંટી અને ગેરંટી આપતી પધ્ ધિતઓ, 
સરકારી/જાહરે આરોગ્ ય અને િશક્ષણસેવાઓને લગતી અ તન માિહતી િવ. વી ગર્ાહક સબંધંી 
માિહતી તૈયાર કરશે. 
 
૭. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િવ  ગર્ાહક અિધકાર િદન, રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન, િવ  પયાર્વરણ 
િદનને લગતી ગર્ાહક જાગિૃતના િનમાર્ણ માટેની મહત્ વની તમામ કામગીરીઓનુ ંસકંલન કરશે.  
 
૮. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ માિહતીના પર્સારના હતેથુી NICNET / INTERNET વી 
સવલતોનો ઉપયોગ કરશે. આ હતે ુમાટે, ઇન્ રનેટની સવલત ધરાવતુ ંકોમ્ પ્ યટુર વસાવવુ ંજ રી છે. 
 
૯. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee)ના 
માગર્દશર્ન અને ચકાસણી હઠેળ પર્વિૃતઓનુ ંમાિસક અને વાિષર્ક કેલને્ ડર અગાઉથી તૈયાર કરશે.  
 
૧૦. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િનઃશુ  ક કાનનૂી સેવાઓનો સપંણૂર્  યાપ આવતા કાનનૂી સેવા 
સ ામડંળ સબંધંી તમામ માિહતીનો પર્સાર કરશે અને સ ામડંળ સાથે સતત સપંકર્ િનભાવશે.  
 
૧૧. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ કેન્ દર્ ખાતે મલુાકાતીપોથી અને સચૂનપોથી િનભાવશે. 
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૧૨. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  સબંિંધત મિહનામા ંયો લા જાગિૃત કાયર્કર્મો પરનો 
અહવેાલ નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સરકારના સિચવ, અ , નાગિરક પરુવઠા 
અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગને સાદર કરશે.  
 
૧૩. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્  માિસક સમાચારપિતર્કા બહાર પાડશે અને િજ  લા/પર્ાતં/તાલકુા 
કક્ષાએ િવિવધ િવભાગોના સ ાિધકારીઓ સાથે મિહનામા ંએક િવચારગોિ  ઠ બેઠક ગોઠવશે. 
 
૧૪. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ને મળેલી ફિરયાદો સબંિંધત િવભાગને તાત્ કાિલક મોકલી આપશે 
અને િવભાગો પદંર િદવસની અંદર ફિરયાદોનો ઉકેલ લાવશે.  
 
૧૫. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િવષયિન  ણાતોને આમતંર્ણ આપીને તેમનો સમાવેશ કરીને ખાસ 
બેઠકો ગોઠવશે.  
 
૧૬. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ જાહરે બાબતો/ગર્ાહકો સાથે સકંળાયેલી સરકારી 
એજન્ સીઓ/િવભાગો સબંધંી અ તન અને મહત્ વની માિહતી પર્દિશર્ત કરશે અને નાગિરક 
અિધકારપતર્ો સિહત આવી બાબતોની ચચાર્ કરવા માટે પર્ોત્ સાહન આપશે.   
 
૧૭. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ માિહતી સલુભ બનાવીને તેનુ ંસકંલન, દેખરેખિનયમન, પર્સાર 
કરશે અને િજ  લામા ંગર્ાહકો/જનતાને માગર્દશર્ન આપશે.  
 
૧૮. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહક જાગિૃત િનમાર્ણ કરવામા ં તમામ મધ્ ય  થીઓ, ખાસ 
કરીને,  વસહાય જૂથો, યવુા સગંઠનો,  વૈિચ્ છક સં  થાઓ, આંગણવાડી કાયર્કરો સાથે સકંલન કરશે.  
 
૧૯. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના પર્િતિનિધઓ/સભ્ યો તેમજ િજ  લા 
ગર્ાહક ફોરમના પર્મખુો/સભ્ યોનો સમાવેશ કરીને પર્ાતં/તાલકુા મખુ્ યમથકોએ સપ્ તાહઅંિતત ગર્ાહક 
જાગિૃત િશિબરોનુ ંઆયોજન કરીને ગર્ામીણ િવ  તારોમા ંજાગિૃત િનમાર્ણ માટેની જ રી કાયર્યોજના 
તૈયાર કરશે. 
 
૨૦. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િજ લામા ં કામ કરતા તમામ  વૈિચ્છક સગંઠનો સાથે બ  
સપંકર્/ઇ-મેઇલ િવ.થી સરળતાપવૂર્ક પોતાનો સપંકર્ સાધી શકાય તે રીતે કામ કરશે.  
 
૨૧. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ પર્ભાગીય/તાલકુા કક્ષાએ િનયિમત સમયાતંરે રેલીઓ, 
ચચાર્સતર્ો, બિુ ચાતયુર્ કસોટી, વકતતૃ્ વ  પધાર્નુ ંઆયોજન કરશે.  
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૨૨. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િજ  લા ગર્ાહક ફોરમો/રાજય આયોગ/રા  ટર્ીય આયોગે 
આપેલા મહત્ વના ચકુાદાઓ તમામ કેન્ દર્ો ખાતે પર્દિશર્ત કરાવશે. 
 
૨૩. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહક બાબતો સાથે સકંળાયેલા તમામ સામિયકો/ 
સમાચારપતર્ો િવ. ધરાવતુ ંગર્થંાલય િનભાવશે. 
 
દેખરેખિનયમન સિમિતઃ (Monitoring Committee) : 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની પર્વિૃતઓની પર્ગિતનુ ં દેખરેખિનયમન કરવા માટે નીચેના 
સભ્ યોની બનેલી એક દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee)ની રચના કરવામા ં
આવશે :- 
 

૧. િજ  લા કલેકટર અથવા સયંકુત કલેકટર      : અધ્ યક્ષ 
ર. િજ  લા પિરષદના મખુ્ ય કારોબારી અિધકારી અથવા તેના નામિનયકુત  :  સભ્ ય 
૩. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્નો હવાલો ધરાવતા હોય તે િસવાયના સિકર્ય :  સભ્ ય 

    વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના પર્િતિનિધ 
૪. િજ  લા જનસપંકર્ અિધકારી       :  સભ્ ય 
પ. િજ  લા પરુવઠા અિધકારી       : સભ્ ય-સયંોજક 
 

દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee)ના કાય  : 
 દેખરેખિનયમન સિમિત િજ  લા ગર્ાહક માિહતી દર વષેર્ કેન્ દર્ની પર્વિૃતઓ માટેના અગાઉથી 

તૈયાર થયેલા વાિષર્ક કેલેન્ ડરની ચકાસણી કરીને તેને આખરી કરીને મજૂંરીના હતેથુી નાગિરક 
પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સિચવ, અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો 
િવભાગને મોકલી આપશે. 

  દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee) િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ે આયોજન 
કરવાના ંજાગિૃત િનમાર્ણ કાયર્કર્મોને સાકંળી લઇને તૈયાર કરેલા માિસક કેલેન્ ડરને મજૂંર કરશે.  

  દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee)ની બેઠક મિહને ઓછામા ંઓછી એક વખત 
મળશે અને તેમા ં પર્વિૃતઓના કેલેન્ ડરના સદંભર્મા ં િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની સમગર્ 
કામગીરી અને ફંડની ઉપયોિગતા પર સિમક્ષા કરવામા ંઆવશે અને પોતાનો સિમક્ષા િરપોટર્ 
નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક 
પરુવઠા િવભાગને મોકલી આપશે. 

 દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee) િજ  લા પરુવઠા અિધકારીએ દરખા  ત કયાર્ 
મજુબના માિહતી સગંઠકો (Information Organizer) અને મદદનીશની ચકાસણી કરીને િજ  લા 
ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્મા ં તેમની સેવાઓ આપવા માટે ગર્ાહક અન ે િજ  લા ન્ યાયાધીશ સમક્ષ 
મોકલી આપશે. 
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 દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee) દર વષેર્ િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના 

અંદાજપતર્ની ચકાસણી કરીને તેની ખરાઇ કરીને મજૂંરી અથેર્ નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને 
હો ાની એ સિચવ, ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ-ને મોકલી આપશે.  

 

િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ને નાણાકીય સહાય/ફંડ : 
 

 ભારત સરકાર અથવા રાજય સરકાર િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની કામગીરી માટે પર્ારંિભક 
તબકકે મયાર્િદત મદુત સધુી નાણાકીય સહાય મજૂંર કરશે.  
 
 સરકાર ારા કોઇપણ નાણાકીય સહાય વગર પણ ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ને ચલાવવા માટે િજ  લા 
ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring Committee)ના માગર્દશર્ન 
અને મદદથી – 
 

 માનવતાવાદી યિકતઓ 

  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો 
 િબનસરકારી સં  થાઓ 
 ગર્ાહક જાગિૃત કાયર્કરો 
 ધધંાકીય સગંઠનો િવ. ને 
 

 યોગ્ ય રસીદ આપીને  વૈિચ્ છક રીતે દાન મેળવીને કેન્ દર્ માટે ફંડ ઊભા કરી શકે છે. 
 
 વધમુા,ં િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ પર્ોડકટ ચકાસણીની સેવાઓ મેળવી શકાય તે માટે 
પર્ોડકટ ચકાસણી કેન્ દર્ો  થાપીને ફંડ ઊભા કરી શકશે. 
 
 કેન્ દર્ માટે ફંડ ઊભા કરવાના હતેથુી મિહને .પ/-ની સભ્ યપદ ફી લઇને સભ્ યોની ન ધણી 
કરીને િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ખાતે ગર્થંાલય  થાપવામા ંઆવશે.  
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બચત ખાત ુખોલાવવા બાબત : 
 િજ  લા કક્ષાએ િજ  લા પરુવઠા અિધકારી િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના નામે અને કોઇ 
 યિકતના નામજોગ કે હો ાજોગ જ હોય તે રીતે કોઇ રા  ટર્ીયકૃત બને્ ક અથવા પો  ટ ઓિફસમા ં
ચેકબકૂ ધરાવતા સયંકુત બચતખાતા િનભાવશે. આ બેન્ ક ખાતુ ં િજ  લા પરુવઠા અિધકારી અથવા 
િજ  લા માિહતી સગંઠક (Information Organizer) ારા સયંકુત રીતે ચલાવવામા ંઆવશ.ે િજ  લા 
પરુવઠા અિધકારી તે બેન્ ક ખાતામા ંિજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ માટે ફાળવેલી રકમો જમા કરાવશે 
અને ખાતાનુ ંસચંાલન કરશે. 
 

 પ૦૦/- .થી નીચનેી ચકૂવણીઓ રોકડમા ંકરવામા ંઆવશે અને .પ૦૦/-થી વધ ુરકમની 
ચકૂવણીઓ ચેકથી કરવામા ંઆવશે.  
 

રાજય સરકાર/ભારત સરકારે ફાળવલેા ફંડની ઉપયોિગતા : 
 

૧. રાજય સરકાર અથવા ભારત સરકારે પર્થમ હપ્ તા તરીકે ફાળવેલા ફંડમાથંી પ૦% રકમનો 
ઉપયોગ કોમ્ પ્ યટુરોની ખરીદી, રાચરચીલુ,ં  ટેમ્ પ અને દેખરેખિનયમન સિમિત (Monitoring 

Committee)ની મજૂંરીથી અહીં નીચે મુ ા નબંર ૪મા ં િવગતવાર જણા  યા મજુબ અનાવતર્ક ખચર્ 
તરીકે ÕÕએક વખતના મડૂીરોકાણÕÕમા ંજ ર જણાય તેવી બાબતોમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  
 

ર. મજૂંર થયેલા પર્થમ હપ્ તામાથંી બાકીની પ૦% રકમ, અહીં નીચે મુ ા ન.ં૪મા ં િવગતવાર 
જણા  યા મજુબ, િહસાબો િનભાવવાના રિજ  ટરો, કાયર્ન ધવહી, માિહતી સગંઠક (Information 

Organizer) અને મદદનીશને આપવાના એકિતર્ત મહનેતાણા, ગર્ાહક પર્વિૃતઓને ઉ ેજન આપવા 
માટેની પર્ચાર-સામગર્ી, કાયર્કર્મોના આયોજન િવ.ના ખચાર્ને પહ ચી વળવા માટે ઉપયોગ કરવામા ં
આવશે.  
 

૩. પછીના બીજા હપ્ તામાથંી આવતર્ક ખચર્ને પહ ચી વળવા માટે રકમનો ઉપયોગ 
દેખરેખિનયમન સિમિત(Monitoring Committee)ની મજૂંરીથી કરવામા ંઆવશે. 
 

૪. ખચર્ને નીચેના બે સદરમા ંકરવામા ંઆવશે :- 

આવતર્ક અનાવતર્ક 

કમર્ચારીગણના પગાર રાચરચીલુ ં 
ટેલીફોન િબલ ટેલીફોન જોડાણ 

ઇન્ ટરનેટ િબલ ઇન્ ટરનેટ કનેકશન 

લેખનસામગર્ી કોમ્ પ્ યટુર, નામસચૂક પાિટયા 
રા  ટર્ીય ગર્ાહક િદન અને િવ  ગર્ાહક અિધકાર િદનના 
આયોજન માટે ખચર્  

વેબસાઇટ 

દર મિહને ઓછામા ં ઓછા એક ગર્ાહક જાગિૃત 
કાયર્કર્મોના આયોજન માટે ખચર્ 

 

સમાચારપિતર્કાનુ ંપર્કાશન  

   



 

V - IV 

38
 

પ. ફાળવેલા ફંડનો ઉપયોગ ઉપર જણાવેલા હોય તે િસવાયના અન્ ય હતે ુમાટે કરી શકાશે 
નિહ. 
 
૬. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના કાયર્કર્મો અને પર્વિૃતઓ િસવાયના બીજા કોઇપણ હતેઓુ માટે 
ફંડનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે એવા િક  સામા,ં તે માટે થયેલુ ંખચર્ િજ  લા કક્ષાએ િજ  લા પરુવઠા 
અિધકારીએ પોતે ભોગવવાનુ ં રહશે.ે િવભાગના ધ્ યાન પર એવુ ંઆવે કે િજ  લા કક્ષાએ િજ  લા 
પરુવઠા અિધકારીએ ફંડનો ઉપયોગ સદરહ ુહતે ુમાટે કય  નથી, તો, સમગર્ રકમ તેની પાસેથી 
લોન પેટે આપેલ હોય તે રીતે સરકારે વખતોવખત નકકી કરેલા દંડનીય  યાજ સિહત વસલૂવામા ં
આવશે. 
 
૭. ફંડનો ઉપયોગ તે મકુત થયાના બાર મિહનાની અંદર કરવાનો રહશેે. િજ  લા પરુવઠા 
અિધકારીએ નાણાકીય સહાય ફંડના િહ  સાનો ઉપયોગ તેના હતેઓુ માટે ન કય  હોય અથવા 
તેમાનંી કોઇ રકમ શેષ હોય તો, તે રકમ, મ યાનુ ંવષર્ પણૂર્ થયાની તારીખથી ૩ મિહનાની અંદર 
અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકારને િરફંડ કરવામા ં
આવશે. 
 
૮. િજ  લા પરુવઠા અિધકારીએ મજૂંર થયેલા અને મકુત કરેલા ફંડની ઉપયોિગતાનો 
અધર્વાિષર્ક િરપોટર્ અને િજ  લામાનંા િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ો ારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા 
કાયર્કર્મો/પર્વિૃતઓની િવગતો અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત 
સરકાર, ગાધંીનગર સમક્ષ રજૂ કરવો જોઇશે. આવા િરપોટ  સપ્ ટેમ્ બર અને માચર્ અંિતત અધર્વષર્ 
પણૂર્ થતુ ંહોય તે મિહનાની અંદર ઉપલબ્ ધ કરાવવા જોઇશે.  
 
૯. િજ  લા પરુવઠા અિધકારીએ નાણાકીય વષર્ પણૂર્ થયાના તર્ણ મિહનાની અંદર ચાટર્ડર્ 
એકાઉન્ ટન્ ટ અથવા સરકારના ઓિડટરો ારા પોતાના િહસાબો ઓિડટ કરાવવા જોઇશે અને ઓિડટ 
થયેલા આવા િહસાબોની નકલ નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સરકારના સિચવ, 
અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકાર, ગાધંીનગરને સાદર 
કરવી જોઇશે. 
 

િહસાબો જાળવવા બાબત : 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ેિહસાબો જાળવવા બાબત : 
 

૧. િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા ર્ - 
  (ક) રાજય સરકાર/ભારત સરકારથી મળેલા ફંડ અને તેના ખચર્ માટેના; 
    (ખ) િબનસરકારી સગંઠનો અને માનવતાવાદી  યિકતઓ તરફથી મળેલા દાન અને તેના ખચર્   
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         માટેના; 
                 િહસાબોના અલગ રિજ  ટરો જાળવવા જોઇશે.  
 

 
ર. િજ  લા કક્ષાએ િજ  લા પરુવઠા અિધકારીએ દર મિહને ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ સાદર કરવુ ં
જોઇશે. 
 

િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની કામગીરીમા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોની ભિૂમકા : 
 િજ  લામા ંકામ કરતા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો,- 
 ગર્ાહકો/લોકોમા ંગર્ાહક સબંધંી િવિવધ પાસા પરની જાણકારીઓ પર્સાર કરવામા;ં 
 લોકોને તેમના અિધકારો અને ફરજો િવશે િશક્ષણ આપવામા;ં 
 િજ  લા ફોરમમા ં ફિરયાદ દાખલ કઇ રીતે કરવી; કયા દ  તાવેજો જ રી છે; કયા પર્કારના 

દ  તાવેજો તેની સાથે જોડવા તે બાબતે લોકોને/ગર્ાહકોને માગર્દશર્ન આપવામા;ં 
 વાજબી વેપારપર્થા સિુનિ ત કરવા માટે વેપારીઓ સાથે પર્ચાર કરવામા;ં 
 ખાસ કરી ગર્ામીણ િવ  તારોની એજન્ સીઓને માિહતીપર્દ શૈક્ષિણક સામગર્ી પરૂી પાડવામા;ં 
 આરોગ્ ય અને  વા  થ્ ય, પયાર્વરણીય પર્ ો અને કુદરતી સસંાધનોના જતનને લગતા પર્ ો િવશે 

જાગિૃત િનમાર્ણ કરવામા;ં 
 ગર્ાહક ઉદાસીનતા ઘટાડવામા,ં ગર્ાહકોને િસધ્ ધાતંોમા ંઅડગ રહવેામા ંઅને હકો માટે લડવાનુ ં

પર્ોત્ સાહન આપવાના પર્યાસો કરવામા ં
 

િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ સાથે સતત સપંકર્ રાખશે. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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એકમ-૪                     તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ન ેલગતી યોજના 
 

           
 
 િવશાળ સખં્ યાના ગર્ાહકો હજુ પણ િનરક્ષર છે. તેમાનંા મોટા ભાગના અ ાની, ઉદાસીન 
અથવા તો પરાજયવાદી જ છે અને તેમણે છેવાડાપણુ ંચાલ ુરાખ્ યુ ંછે. સન ૧૯૮૬મા ંગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ અિધિનયિમત કરવામા ંઆ  યો હોવા છતા,ં ગર્ાહકોના અિધકાર સબંધંી અને પોતાના 
અિધકારો કઇ રીતે વાપરવા તે સબંધંી જાણકારી, ાન અને માિહતીના પર્સારના અભાવને લીધે 
ખબૂ જ નબળી છે.  
 
  
 એવુ ંધ્ યાન પર આ  યુ ંછે કે રાજયના ગર્ામીણ અને અંતિરયાળ િવ  તારોમાનંા લોકો ગર્ાહક 
જાગિૃતને સગંીન બનાવવાની પર્િકર્યામા ંસમગર્ મન રેડીને તેમા ંસહભાગી બનવા માટે ખબૂ જ 
પેર્િરત થયા છે. પરંત ુહાલના િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ો આ ગર્ાહકોની જ િરયાતોને પહ ચી વળવા 
માટે પોતાની મઝંીલથી ઘણા દૂર છે.  
 
  

ધ્ યેય : તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની  થાપનાનો મખુ્ ય ઉ ેશ કૃિષકારોને િબયારણ, ખાતર, 
જતંનુાશકો અને કૃિષ ઓજારોના ઉત્ પાદકો/િવકેર્તાઓ ારા આચરવામા ં આવતી ગેરવાજબી 
વેપારપર્થાઓ િવશે જાણકારીનો  તર્ોત ખોલીને તેમને કેળવણી આપીને તેમના િહતોનુ ં રક્ષણ 
કરવાનો અને તાલકુામા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો અને તાલકુામા ં પથરાયેલા તમામ વગ ના 
લોકોની સહભાિગતાથી પાયાના  તરે ગર્ાહક ચળવળને અગેર્સર બનાવવાનો છે.  
 

ઉ ેશો :  

 તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની  થાપનાના ધ્ યેયોને સાકાર કરવા માટે કેન્ દર્ોએ નીચેના 
ઉ ેશોથી કામ કરવુ ંજોઇએ : 
 

 ગર્ાહકોમા ંસમજ લાવવા માટે ઇિચ્ છત ફેરફારો આણવા. 
 િબયારણ, ખાતરો, જતંનુાશકો, કૃિષ ઓજારોના ઉત ્પાદકો/િવકેર્તાઓની ગેરવાજબી 

વેપારપર્થાઓ િવશે કૃિષકારોને કેળવણી આપવી.  
 ઘિન  ઠ  યિકતગત સબંધંોથી સમ  યાઓ ઉકેલવા માટે ગર્ાહકોને સહાય આપવી. 
 પોતાના અિધકારો પર્  થાિપત કરવા માટે ગર્ાહકોમા ંપહલેવિૃ નુ ંિનમાર્ણ કરવુ.ં 
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 ગર્ાહકોને પોતાની જવાબદારીઓ સમ  તે હતેથુી પર્ેિરત કરવા. 
 ગર્ાહકવાદની વિૃ નો પર્સાર કરવો. 
 િવિવધ ક્ષતેર્ો અને પર્દેશોના ગર્ાહકોના િહતોની સરુક્ષા કરવી. 
 ગર્ાહક સરુક્ષા માટે જાણકારીના નવા  તર્ોત ખોલવા અને પાયાના  તરે ગર્ાહક ચળવળને સગંીન 

બનાવવી. 
 

માિહતી કેન્ દર્ોના  થળ : 
 તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ો રાજયમાનંા તમામ તાલકુા મખુ્ યમથકોએ  થાપવામા ંઆવશે. 
તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની  થાપના તાલકુા મામલતદાર કચેરીમા ંકરવામા ંઆવશે.  
 

આંતરમાળખા સવલતો : તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  ફિરયાદોની ન ધણી માટે 
મામલતદાર કચરેી ખાતે ઇન્ ટરનેટ જોડાણની ઉપલભ્ યતા ધરાવતી કોમ્ પ્ યટુર િસ  ટમનો ઉપયોગ 
કરી શકશે.  
 

 અ , નાગિરક પરુવઠા અન ેગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, ગજુરાત સરકાર, ગાધંીનગર 
ારા પર્કાિશત ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, િનયમો, વપરાશકતાર્ િનયમસગંર્હો અને પર્ચાર સાિહત્ ય 
પરના પુ  તકો પરૂા પાડવામા ંઆવશે. 
 

તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  : 
 

 તાલકુામા ં ખ્ યાિતપર્ાપ્ ત  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધને તાલકુા મામલતદાર અને 
એિકઝકયિુટવ મેિજ  ટેર્ટ ારા તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  બનાવવામા ંઆવશે.  
 
 તાલકુામા ંકોઇ  વૈિચ્છક ગર્ાહક સગંઠન અિ  તત્ વ ન ધરાવત ુ ંહોય અથવા માિહતી કેન્ દર્નો 
હવાલો લવેા માટે એવુ ંકોઇ સગંઠન આગળ ન આવે એવા િક  સામા;ં તાલકુા મખુ્ યમથકે કામ કરતા 
ગર્ાહક મડંળના િશક્ષક માગર્દશર્કોને તાલકુા ગર્ાહક માિહતીના ઇન્ ચા  બનાવવામા ંઆવશે.  
 
 તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  કેન્ દર્ના કાયર્કર્મોના આયોજન, અમલીકરણ અને 
તાલકુા કેન્ દર્ની અસરકારક કામગીરી અને સચંાલન માટે જવાબદાર છે.  
 
કામકાજના કલાકો :  
 તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ કામકાજના તમામ િદવસોએ સવારના ૯-૦૦ કલાકથી સાજંના 
પ-૦૦ કલાક સધુી કામ કરશે. 
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તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના કાય  :  
 

૧. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહકોને તેમના કાનનૂી અિધકારો અને જવાબદારીઓ િવશેની 
ગર્ાહક જાગિૃતનુ ં િનમાર્ણ કરવામા ં અને ગર્ાહકોને પર્બુ  બનાવીને ગર્ાહક ચળવળના પર્સારમા ં
ઉત ્ પેર્રક તરીકે કામ કરશે.  
 
ર. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહકો માટેના પરામશર્ અને માગર્દશર્ન કેન્ દર્ તરીકે કામ કરશે. 
 
૩. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ઉતરતી કક્ષાના િબયારણ, ભળતા ખાતરો, જતંનુાશકો, 
ખરીદવેચાણની સમ  યાઓ, કૃિષ ઓજારો િવ., ખોટી જાહરેાતો કરવાને લગતી બાબતોના સબંધંમા ં
કૃિષકારો તરફથી મળેલી ફિરયાદોને અગર્તા આપશે. 
 
૪. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ િબયારણો, રાસાયિણક ખાતર, જતંનુાશક દવાઓ, કૃિષ ઓજારો 
વગેરેના ઉત્ પાદકો/િવકેર્તાઓની ગેરવાજબી વેપારપર્થાઓ િવશે જાણકારી આપીને ગર્ાહકોમા ં
જાગિૃતનુ ંિનમાર્ણ કરશે.  
 
પ. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ રાજય ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ારા પર્કાિશત કરેલુ ંસાિહત્ ય તેમજ 
ગર્ાહકોની બાબતોના િવભાગ, ભારત સરકાર તરફથી પરૂી પાડવામા ંઆવતી સામગર્ી મેળવીને તેને 
ચોપાિનયા, ભીંતપતર્ો વગેરેના  વ પમા ંસરળ અને સમજી શકાય તેવી ભાષામા ંમહત્ વના  થળોએ 
પર્દિશર્ત કરશે. 
  
૬. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહકો તરફથી મળતી ફિરયાદોના અનૌપચાિરક અને 
િબનકાયદાકીય પ િત મારફત તેના િનવારણ માટે ફિરયાદોની ન ધણી કરશે. 
 
૭. અનૌપચાિરક અને િબનકાયદાકીય પ િતથી ફિરયાદનુ ંિનવારણ ન થાય તો તાલકુા ગર્ાહક 
માિહતી કેન્ દર્ ારા િજ  લા ગર્ાહક ફોરમમા ંિવિધસર ફિરયાદ દાખલ કરવામા ંઆવશે. 
 
૮. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહકો અને ગર્ાહકોની બાબતો સાથે પર્ત્ યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે 
સકંળાયેલા હોય તેવા િવભાગોના અિધકારીઓ સાથે ઘિન  ઠ િવચારગોિ  ઠ કરશે.  
 
૯. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ગર્ાહક જાગિૃત િનમાર્ણના હતેથુી મહત્ વના કાયર્કર્મોના 
આયોજનમા ંિજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ સાથે સતત સપંકર્મા ંરહશેે.  
 
૧૦. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ખાતે એક મલુાકાતપોથી અને સચૂનપોથી િનભાવશે.  
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૧૧. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ને મળેલી ફિરયાદો સબંિંધત િવભાગને તાત્ કાિલક મોકલી 
આપવામા ંઆવશે અને સબંિંધત િવભાગ ૧૫(પદંર) િદવસની અંદર તેવી ફિરયાદનુ ંિનવારણ કરવુ ં
જોઇશે.  
 
૧૨. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ તાલકુામા ં કામ કરતા ંતમામ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો અને 
ગર્ાહક મડંળો માટે બ  સપંકર્થી સરળ રીતે સપંકર્ થઇ શકે તે રીતે હોવુ ંજોઇશે.  
 
૧૩. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ેગર્ાહક સરુક્ષા અિધકારીએ બહાર પાડેલી સચૂનાઓનુ ંપાલન 
કરવુ ંજોઇશે અને કેન્ દર્ના સચંાલનમા ંગર્ાહક સરુક્ષા અિધકારીને સહકાર આપવો જોઇશે.  
 
તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના કાય નુ ંદેખરેખિનયમન કરવા માટેની ગર્ાહક પિરષદ : 
 

 તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ નીચેના સભ્ યોથી રચાયેલી ગર્ાહક પિરષદના િનયતંર્ણ અને 
દેખરેખ હઠેળ કામ કરશે : 
 

૧ તાલકુા મામલતદાર અને એિકઝકયિુટવ મેિજ  ટેર્ટ અધ્ યક્ષ 

૨ એમપીપીના પર્મખુ સભ્ ય 

૩ તાલકુા િશક્ષણ અિધકારી  સભ્ ય 

૪ તાલકુા ઇજનેર, વીજ િવતરણ કંપનીના મદદનીશ ઇજનેર સભ્ ય 

૫ તાલકુામા ંનગરપાિલકા અધ્ યક્ષ/ગર્ામ પચંાયતના સરપચં સભ્ ય 

૬ તાલકુામા ંઅિ  તત્ વ ધરાવતા  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનના પર્િતિનિધઓ સભ્ ય 

૭  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના એક પર્િતિનિધ સભ્ ય-સયંોજક 
 
 
 

 
 
ગર્ાહક પિરષદોના કાય  : 
૧.  ગર્ાહક પિરષદ દર વષેર્ તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની પર્વિૃતઓની ચકાસણી કરીને 
અગાઉથી જ તેનુ ંઆખરીકરણ કરશે.  
 

ર. ગર્ાહક પિરષદ તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની કામગીરીમા ંસરકારના િવિવધ િવભાગો/જાહરે 
ઉપયોિગતાઓ, લોકોના ચ ૂટંાયેલા પર્િતિનિધઓ વચ્ ચે સકંલન સાધવાનુ ંસિુનિ ત કરશે.  
 

 
૩. ગર્ાહક પિરષદની બેઠક મિહનામા ં બે વખત મળશે અન ેઆખરી કરેલી પર્વિૃતઓ તેમજ 
ફંડની ઉપયોિગતાના સદંભર્મા ંતાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ની સમગર્ કામગીરીની સમીક્ષા કરશે.  
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િજ  લા કક્ષાએ સકંલન અિધકારી :- 
 િજ  લા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ો માટે િજ  લા કક્ષાએ 
સકંલનકતાર્ તરીકે કામ કરશે.  
 

ગર્ાહક સરુક્ષા અિધકારીના કાય  :- 

 કૃિષકારોને લગતી ફિરયાદોનુ ં િનવારણ અનૌપચાિરક અને િબનકાયદાકીય પધ્ ધિતથી ન 
થાય તો સકંલનકતાર્ એવુ ં સિુનિ ત કરશે કે તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ ારા િજ  લા ગર્ાહક 
ફોરમમા ં િવિધસરની ફિરયાદ દાખલ થાય. સકંલનકતાર્ િજ  લા ગર્ાહક ફોરમ સાથે સતત સપંકર્મા ં
રહશેે અને ફિરયાદ દાખલ કયાર્ની તારીખથી નેવ(ુ૯૦) િદવસની અંદર કૃિષકારોને લગતા કેસોનો 
િનકાલ થાય એવુ ંસિુનિ ત કરશે.  
 

નાણાકીય સહાય :- 

 ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ, ગજુરાત સરકાર દરેક તાલકુા 
ગર્ાહક માિહતી કેન ્ દર્ને  શ આતમા ં .૧૦,૦૦૦/-ની નાણાકીય સહાય પરૂી પાડશે. 
 

 આ દિરમયાન, મ ૂ  યાકંન અભ્ યાસના આધારે આંતિરક રીતે  તર્ોત ઊભા કરીને સહ-ફંડ 
પધ્ ધિત(Co-funding system)ની રચના કરવામા ંઆવશે.  
 

બેન્ કમા ંબચતખાત ુખોલાવવા બાબત :- 

 મામલતદાર તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના નામે કોઇ રા  ટર્ીયકૃત બેન્ કમા ંઅથવા પો  ટ 
ઓિફસમા ંચેકબકુ ધરાવતુ ંખાત ુ ં િનભાવશ.ે મામલતદાર આ ખાતામા ંતાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ 
માટે ફાળવેલી રકમો જમા કરાવશે અને ખાતાનુ ંસચંાલન કરશે.  
 

ફંડની ઉપયોિગતા અન ેિહસાબો જાળવવા બાબત : 
 

૧. ફાળવેલી રકમોનો ઉપયોગ લેખનસામગર્ીની ખરીદી માટે, તેમજ ચોપાિનયા, ભીંતપતર્ો, 
જાહરે જગ્ યાએ લખાણ વગેરેના  વ પમા ંમાિહતીના પર્સાર માટે કરવાનો રહશેે. 
 

ર. તાલકુા ગર્ાહક માિહતી કેન્ દર્ના ઇન્ ચા  આવક અને ખચર્ના િહસાબોના રિજ  ટરો િનભાવશે. 
 
૩. ગર્ાહક સરુક્ષા અિધકારીને ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ પરૂા પાડવામા ં આવશે.  ત્ યારબાદ 
નાગિરક પરુવઠા કિમશનરને આવા ઉપયોિગતા પર્માણપતર્ મોકલી આપશે. 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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ન ધઃ નીચે દશાર્વેલ જાહરેનામ ુઆંધર્પર્દેશની પેટનર્માથંી પાતંરીત કરેલ છે. યોગ્ ય 
જણાય તો જ રાખવાનુ ંરહ ેનહીં તો રદ કરવાનુ ંરહ.ે યોગ્ ય િનણર્ય કરવા િવનતંી છે.  

 

પિરિશ  ટ 

જાહરેનામ ુ
 

 ભારત સરકારના ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને જાહરે િવતરણ િવભાગે રાજય સરકારો/સઘં 
રાજયકે્ષતર્ોને  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોના ઉ ેજન અને વિૃ  માટે ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ માટે 
પોતપોતાની યોજના ઘડવા માટેના આદેશોની સાથે માગર્દશર્ક નીિત બહાર પાડી છે; 
 
 અને રાજયમા ંગર્ાહક સરુક્ષાના ક્ષેતર્મા ં  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો મયાર્િદત માતર્ામા ંસિકર્ય 
હોવાથી, રાજયમા ંગર્ાહક ચળવળને વધ ુવેગવાન બનાવવાના ઉ ેશથી વધનેુ વધ ુ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક 
સગંઠનો/સં  થાઓ/એજન્ સીઓને ઉ જેન આપવાની અિનવાયર્પણે જ િરયાત છે; 
 
 અને ગજુરાત સરકારને, રાજયમા ં ગર્ાહક સરુક્ષા પર્વિૃતઓની િવ માન િ  થિતની 
કાળજીપવૂર્ક િવચારણા કયાર્ પછી, ગર્ાહક અિધકારો અને િવશેષાિધકારો, નારાજ ગર્ાહકોને ઝડપી, 
ત્ વિરત, સરળ અને િબનખચાર્ળ ન્ યાય પરૂો પાડવા માટે ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓની 
 થાપના અને ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ના મહત્ વના અન્ ય પાસાઓ િવશે ગર્ાહક જાગિૃત 
કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન કરવાના હતેથુી અને િવશાળ જનસમહૂને તે િવશે િશક્ષણ આપવાના હતેથુી 
ભાિવલક્ષી તેમજ હાલના  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને નાણાકીય સહાય પરૂી પાડવાના હતેથુી ગર્ાહક 
ક  યાણ ફંડની પોતાની યોજના ઘડવાની જ િરયાત જણાઇ છે; 
 
 તેથી, હવે, ગજુરાત સરકાર ગર્ાહકોની બાબતો, અ  અને જાહરે િવતરણ મતંર્ાલય, ભારત 
સરકાર, નવી િદ  હી તરફથી મળેલી માગર્દશર્ક નીિત અને આદેશો અનસુાર, આથી, નીચેની 
યોજના ઘડે છેઃ 
 

:: ગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ યોજના :: 
૧. ટૂંકી સં ા,  યાિપ્ ત અને આરંભઃ- (૧) આ યોજના, ÕÕગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ 
યોજના, ૨૦૦૪ÕÕ કહવેાશે, 
(ર) તે સમગર્ ગજુરાત રાજયને લાગ ુપડે છે, 
(૩) તે, રાજપતર્મા ંતેની પર્િસિ ની તારીખથી અમલમા ંઆવશે. 
 

ર. લાગ ુપડવા બાબતઃ- (૧) આ યોજના ......................................................................સાથે 
જોડાયેલી કોઇ પણ એજન્ સી અને  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને લાગ ુપડશે. 
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(ર) આ યોજના કેિન્ દર્ય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ િનયમો, ૧૯૯૨ની યોજના હઠેળ કોઇ નાણાકીય 
સહાય ન લીધેલી હોય તેવા િવ માન  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને પણ લાગ ુપડશે.  
 
 

૩.  યાખ્ યાઃ- આ યોજનામા,ં સદંભર્થી અન્ યથા જ રી ન હોય તો, - 
             (ક) ÕÕઅિધિનયમÕÕ એટલે સન ૨૦૦૨મા ં (સન ૨૦૦૨ના ૬૨માથી) સધુાયાર્ મજુબનો 
અને કેન્ દર્ સરકારે વખતોવખત સધુાયાર્ મજુબનો ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ (સન ૧૯૮૬નો 
૬૮મો). 
             (ખ) ÕÕઅરજદારÕÕ એટલ ે ગર્ાહક ક  યાણ પર્વિૃતઓમા ં તર્ણ વષર્થી રોકાયેલી અને 
રાજયમા ં(સં  થાની ન ધણીને લગતા) તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા, કાયદાની જોગવાઇઓ હઠેળ 
ન ધણી થયેલી હોય તેવી કોઇ એજન્ સી/સગંઠન/સં  થા. 
    (ગ) ÕÕઅરજીÕÕ એટલે આ યોજના સાથે જોડેલ નમનૂા ક-૧માનંો નમનૂો અથવા અરજી. 
              (ઘ) ÕÕકેન્ દર્ સરકારÕÕ એટલ ેભારત સરકાર. 
    (ચ) ÕÕસિમિતÕÕ એટલ ેયોજનાના પિરચ્ છેદ પ હઠેળ રચાયેલી સિમિત.  
    (છ) ÕÕગર્ાહકÕÕ એ શબ્ દ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમ, ૧૯૮૬ની કલમ રની પેટા કલમ 
(૧)ના ખડં (ઘ) હઠેળ આપ્ યો હોય તે જ અથર્ ધરાવે છે અને તેમા,ં ડયટુી ચકૂવાયેલ હોય તેવા 
ગર્ાહકમાલનો સમાવેશ થાય છે.  
   (જ) ÕÕ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનÕÕ એટલ ેઆવા સગંઠનની ન ધણીને લગતા કાયદાની 
જોગવાઇઓ હઠેળ મડંળી રિજ  ટર્ાર અથવા રાજય સરકારના બીજા કોઇ સ ામડંળમા ંન ધાયેલુ ં
અને ગર્ાહક ક  યાણ પર્વિૃતઓમા ંરોકાયેલુ ંએવુ ંસગંઠન કે  આ યોજના હઠેળની સહાય મેળવવા 
માટે ફેડરેશન ઓફ કન્ ઝયમુર એસોિસયેશન ઓફ ગજુરાત સાથે જોડાણ ધરાવતુ ંહોય. 
   (ઝ) ÕÕનાણાકીય સહાયÕÕ એટલ ે સહાયના હતે ુ માટે નકકી કયાર્ મજુબની 
ઔપચાિરકતાઓ પિરપણૂર્ કયેર્ અરજદારને સીધી ગર્ાન્ ટ તરીકે આપવામા ંઆવેલા નાણા. 
   (ટ) ÕÕયોજનાÕÕ એટલે ગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ યોજના. 
   (ઠ) ÕÕરાજય સરકારÕÕ એટલ ેગજુરાત સરકાર. 
   (ડ) ÕÕગર્ાહક ક  યાણÕÕમા ં ગર્ાહકોના અિધકારોને ઉ ેજન અને અિધકારોની સરુક્ષાનો 
સમાવેશ થાય છે.  
   (ઢ) ÕÕવષર્ÕÕ એટલ ેએિપર્લની ૧ તારીખથી શ  થતુ ંઅને આગામી માચર્ મિહનાની ૩૧મી 
તારીખ ેપ ૂ  ંથતુ ંનાણાકીય વષર્. 
   (ત) આ યોજનામા ં વપરાયેલા અને  યાખ્ યાિયત ન થયેલા પરંત ુ ગર્ાહક સરુક્ષા 
અિધિનયમ ૧૯૮૬મા ં  યાખ્ યાિયત થયેલ હોય તેવા શબ્ દો અને શબ્ દપર્યોગોનો અિધિનયમમા ં
તેમનો અનકુર્મે  અથર્ આપવામા ંઆ  યો હોય તે જ અથર્ થશે. 
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૪. ગેરલાયકાતોઃ- કોઇ  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન, , - 
(ક) રાજય સરકારે માગેંલી કોઇ માિહતી પરૂી પાડવાની ના પાડે; અથવા 
(ખ) આ યોજના હઠેળ રાજય સરકાર તરફથી નાણાકીય સહાય મ યા પછી, િનિદર્  ટ અને શુ   
 
 
હતેથુી તે નાણાકીય સહાયનો ઉપયોગ ન કરે પરંત ુસગંઠનની પર્વિૃત સાથે સકંળાયેલા ન હોય 
તેવા બીજા જ કોઇ હતે ુમાટે સહાયનો ઉપયોગ કરે. 
(ગ) ખોટી અને અધરૂી માિહતી પરૂી પાડે અથવા મહત્ વની હિકકતો પાવે; અથવા 
(ઘ) રાજય સરકાર અથવા કેન્ દર્ સરકાર ારા પોતાને કાળી યાદી (બ્ લેક િલ  ટ)મા ંમકૂવામા ંઆવે 
અથવા તેની માન્ યતા રદ કરવામા ંઆવે તો, 
 

  આ યોજના હઠેળની નાણાકીય સહાય મેળવવા માટે ગેરલાયક ઠરશે. 
 

પ. સિમિતની રચનાઃ- (૧) આ યોજના હઠેળ એક સિમિત રચવામા ંઆવશે  નીચેના સભ્ યોથી 
બનેલી હશેઃ- 
 

ક. નાગિરક પરુવઠા કિમશનર અને હો ાની એ સરકારના સિચવ, અ , 
નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ, 

અધ્ યક્ષ 

ખ. અધ્ યક્ષે નામિનયકુત કરવાના ર૭ િજ  લા ગર્ાહક ફોરમના પર્મખુો પૈકી 
એક પર્મખુ  

સભ્ ય 

ગ. િનયામક, મિહલા િવકાસ અને બાળ ક  યાણ સભ્ ય 

ઘ. કિમશનર, શાળા િશક્ષણ સભ્ ય 

ચ. કિમશનર, વાિણિજયક વેરા સભ્ ય 

છ. િનયામક, નગરપાિલકા વહીવટ સભ્ ય 

જ. પિરવહન કિમશનર સભ્ ય 

ઝ. પચંાયતીરાજ કિમશનર સભ્ ય 

ટ. સભ્ યસિચવ, ગજુરાત પર્દૂષણ િનયતંર્ણ બોડર્ સભ્ ય 

ઠ. અધ્ યક્ષે નામિનયકુત કરવાની એક િબનસરકારી સં  થા સભ્ ય 

ડ. સરકારના નાણા િવભાગના સિચવ સભ્ ય 

ઢ. નાગિરક પરુવઠા િનયામક અને હો ાની એ સરકારના અિધક સિચવ, 
અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ 

સભ્ ય સયંોજક 

 
(ર) સિમિતના અધ્ યક્ષ, સાદર કરેલી અરજીઓ અને દ  તાવેજોની સપંણૂર્ ચકાસણી કયાર્ પછી અને 
કલમ ૭ હઠેળ જોગવાઇ કયાર્ મજુબ સિમિતએ ચકાસણી કયાર્ પછી અરજદારને નાણાકીય સહાય 
મજૂંર કરશે.  
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૬. કામકાજના સચંાલન માટેની કાયર્રીિતઃ- 
(૧) સિમિતની બઠેક જ રી હોય તેમ અને ત્ યારે મળશે પરંત ુ કોઇ પણ બે બેઠકો વચ્ ચેનો 
સમયગાળો બે મિહનાથી વધ ુહોવો જોઇશે નિહ. 
(ર) સિમિતની બેઠક તેના અધ્ યક્ષ નકકી કરે તેવા સમયે અને તેવા  થળે મળશે.  
(૩)  સિમિતની બેઠક દરેક સભ્ યને આવી બેઠક યોજવાની તારીખથી ઓછામા ંઓછા તર્ણ િદવસ 
અગાઉ લેિખતમા ંનોિટસ આપીને બોલાવવી જોઇશે. 
(૪) બેઠકની દરેક નોિટસમા ંબેકઠનુ ં  થળ, તારીખ અને સમય િનિદર્  ટ કરવો જોઇશે અને તેમા,ં 
બેઠકમા ંસચંાલન કરવાના કામકાજનુ ંિનવેદન હોવુ ંજોઇશે. 
(૫)  મા ંઅધ્ યક્ષનુ ંપર્મખુ  થાન ન હોય અને ઓછામા ંઓછા ર/૩ સભ્ યોની હાજરી ન હોય તો 
તેવી બેઠકમા ંસિમિતની કોઇપણ કાયર્વાહી માન્ ય ગણાશે નિહ. 
 
૭. સિમિતની સ ા અને કાય ઃ- 
(૧) સિમિતને નીચેની સ ા રહશેે :- 
(ક) અરજીના યોગ્ ય મ ૂ  યાકંન માટે પોતાને જ રી જણાય તેવા ચોપડા, િહસાબો, દ  તાવેજો, 
સચૂનાઓ અથવા અરજદારના કબજામા ંઅને તેના િનયતંર્ણ હઠેળ હોય તેવી ચીજવ  તઓુ પોતાની 
સમક્ષ અથવા રાજય સરકારના યોગ્ ય રીતે અિધકૃત થયેલા અિધકારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે 
અરજદારને ફરજ પાડવાની સ ા; 
 
(ખ) ગર્ાહકોના ક  યાણ માટે  જગાએ પર્વિૃત થતી હોવાનો દાવો કરવામા ંઆવતો હોય તેવી 
કોઇ જગામા ં રાજય સરકારનો અિધકૃત પર્વેશવા દેવા માટે અને િનરીક્ષણ કરવા દેવા માટે 
અરજદારને ફરમાવવાની સ ા. 
 
(ગ) ગર્ાન્ ટની યોગ્ ય ઉપયોિગતા સિુનિ ત કરવા માટે િહસાબો ઓિડટ કરાવવા માટે અરજદારને 
ફરમાવવાની સ ા. 
 
(ઘ) અરજદારના પકે્ષ કોઇ કસરૂ બદલ અથવા મહત્ વની કોઇ માિહતી પાવવા બદલ ગર્ાન્ ટ 
તરીકે મજૂંર થયેલી કોઇ રકમ સિમિતને ભરપાઇ કરવા માટે અરજદારને ફરમાવવાની અને 
સબંિંધત કાયદાઓ હઠેળ અદાલતી કાયર્વાહીને અધીન થવા માટે અરજદારને ફરમાવવાની સ ા. 
 
(ચ) આ યોજનાની જોગવાઇઓ અનસુાર અરજદાર પાસેથી કોઇ લેણી નીકળતી કોઇ રકમ 
વસલૂ કરવાની સ ા. 
  
(છ) ગર્ાન્ ટની યોગ્ ય ઉપયોિગતા દશાર્વતા સામિયક િરપોટર્ સાદર કરવા માટે કોઇ અરજદાર 
અથવા અરજદારના વગર્ને ફરમાવવાની સ ા. 
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 (જ) પોતાની સમક્ષ રજૂ થયેલી અરજીમા ં
કોઇ હિકકતલક્ષી િવસગંતતા અથવા મહત્ વની િવગતોમા ં િુટ હોવાના આધારે અથવા ઉ ેશોને 
અસગંત હોય તેવી કોઇ અરજી નકારવાની સ ા. 
 
 
 
 

(ઝ) આપેલી નાણાકીય સહાયનો દુ પયોગ નિહ કરવામા ં આવે એવુ ં સિુનિ ત કયાર્ પછી, 
અરજદારની નાણાકીય િ  થિત તેના મહત્ વ અને પર્વિૃતઓના પર્કારની ઉપયોિગતાને ધ્ યાનમા ંલઇને 
અરજદારને ગર્ાન્ ટની એ લઘતુમ નાણાકીય સહાયની ભલામણ કરવાની સ ા. 
 
(ટ) ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમાથંી મડૂીરોકાણ થઇ શકે તેવા લાભદાયી અને સલામત કે્ષતર્ો નકકી 
કરીને ત નસુાર ભલામણો કરવાની સ ા. 
 
૮. ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમા ંમળવાપાતર્ િધરાણની ઉપયોિગતા માટે હતેઓુ નકકી કરવા   

    બાબતઃ- 
       સિમિત નીચનેી ભલામણો કરશેઃ- 
(ક) કોઇ અરજદારને ગર્ાન્ ટ અપાવવી; 
(ખ) ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમા ંઉપલબ્ ધ નાણાનુ ંમડૂીરોકાણ; 
(ગ) ગર્ાહક તકરારમાનંા કોઇ ફિરયાદી અથવા ફિરયાદીના કોઇ વગેર્ કરેલા કાનનૂી ખચર્ને ભરપાઇ 
કરવા માટે આવી ફિરયાદના આખરી ન્ યાયિનણર્ય બાદ પસદંગીના ધોરણે ગર્ાન્ ટ ઉપલબ્ ધ 
કરાવવી; અને 
(ઘ) સિમિત યોગ્ ય ગણે તેવા કોઇ પણ હતે ુમાટે ગર્ાન્ ટ ઉપલબ્ ધ કરાવવી. 
 
૯. નાણાકીય સહાય માટેની અરજીઃ-  

 આ યોજના હઠેળ નાણાકીય સહાય મેળવવા માગંતી તમામ પાતર્ અરજીઓ, આ યોજનાને 
જોડેલા નમનૂા ક-૧મા ંયોજનાના પિરચ્ છેદ પ હઠેળ રચાયેલી સિમિતના સભ્ ય-સિચવને કરવાની 
રહશેે. 
 

૧૦. નાણાકીય સહાયની ઉપયોિગતાઃ-  

(૧) ન ધણી થયેલ હોય તેવા અને ઓછામા ંઓછા તર્ણ વષર્થી  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠન ચલાવતા 
અરજદારે આ યોજના હઠેળ મજૂંર કરેલા નાણાનો ઉપયોગ આમા ંહવે પછી નીચે જણાવેલા તમામ 
અથવા તે પૈકીના કોઇ હતે ુમાટે કરવાનો રહશેે.  
(ક) ગર્ાહક જાગિૃત કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજનઃ આવા કાયર્કર્મો,  યવહા  હોય ત્ યા ં સધુી ગર્ામપચંાયતો/ 
 થાિનક સં  થાઓ આવા કાયર્કર્મોનુ ંઆયોજન થતુ ં હોય તેવા સબંિંધત િવ  તારના એકમોનો યોગ્ ય રીતે 
સમાવેશ કરીને ગર્ામ, તાલકુા, પર્ાતં અને િજ  લા  તરે યોજવાના રહશેેઃ- 
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(ખ) પર્ચારસાિહત્ ય તૈયાર કરવા બાબતઃ અરજદારે, સામાન્ ય લોકો સરળતાથી સમજી શકે 
તેવી  થાિનક ભાષામા ંમહત્ વની તમામ માિહતી યોગ્ ય રીતે આપીને ચોપાિનયા, ભીંતપતર્ો, પિુ  તકાઓ વગેરે 
વુ ંપર્ચાર સાિહત્ ય તૈયાર કરવુ ંજોઇશે. 

 
 
 
 અરજદારે આવુ ં કોઇપણ પર્ચારસાિહત્ ય પિરચ્ છેદ પ હઠેળ રચાયેલી સિમિતને દશાર્વીને, તેની 
ચકાસણી બાદ મજૂંરી લેવી ફરિજયાત છે.  
 

(ગ) ગર્ાહક સરુક્ષાને લગતી માિહતી અને સદેંશાઓનો પર્સારઃ ગર્ાહક સરુક્ષા અિધિનયમની કલમ 
૬ની પેટા કલમ(૬)થી ગર્ાહકોને ગર્ાહક િશક્ષણના અિધકારની ખાતરી આપવામા ં આવી છે. 
આરજદારોએ ઉપલબ્ ધ તમામ માધ્ યમો મારફત ગર્ાહકો સધુી માહીતીનો પર્સાર કરવાના તમામ 
સામિૂહક પર્યાસો કરવા જોઇશે થી ગર્ાહક જાગિૃતની પર્િકર્યા વધ ુઝડપી બને. 
 

(ઘ) િનરક્ષર, અ ાન અને િનરાધાર ગર્ાહકો વતી ફિરયાદો દાખલ કરવા બાબતઃ રાજયની મોટા 
ભાગની ગર્ામીણ જનતા અને અમકુ પર્માણમા ંશહરેી જનતા નારાજ ગર્ાહકોને સરળ, ઝડપી અને 
િબનખચાર્ળ ન્ યાય અપાવતી ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓના અિ  તત્ વ િવશે કોઇ જ જાણકારી 
ધરાવતી હોતી નથી. પિરણામે, આવી ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓમા ંજૂજ પર્માણમા ંજ કેસો 
દાખલ થતા હોય છે.  
 

 અરજદારોએ યોગ્ ય ફોરમમા ંગર્ાહક ફિરયાદો દાખલ કરવા માટે જ િરયાતમદં ગર્ાહકો નકકી 
કરવા જોઇશે અને જ ર જણાય તો અરજદારો જાતે જ આવા કેસો ફાઇલ કરાવીને આવા િનરક્ષર, 
અ ાન અને િનરાધાર ગર્ાહકો વતી કેસો લડી શકે છે. 
 

 અિધિનયમની કલમ ૧ર(ખ)થી,  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનોને ગર્ાહક સરુક્ષાને લગતી ફિરયાદો 
દાખલ કરી શકવા અસમથર્ હોય તેવા ગર્ાહકો વતી ગર્ાહક ફિરયાદો દાખલ કરવા માટેની સ ા 
આપવામા ંઆવી છે. 
 
(ર) આ યોજના હઠેળ આપવામા ંઆવતી નાણાકીય સહાયને ગર્ાહક જાગિૃત િનમાર્ણ કરવાના 
ધ્ યેયથી ચાલતી પર્ોત્ સાહક પર્વિૃતઓ, ગર્ાહક ક  યાણ પર્વિૃતઓને વેગવાન બનાવવા માટે અને 
ગર્ાહક તકરાર િનવારણ એજન્ સીઓની કામગીરીને પર્ચિલત કરવા માટે અને રાજયમા ં ગર્ાહક 
ચળવળ સાથે પર્ત્ યક્ષ રીતે જોડાયેલા હોય અથવા તેને વેગ આપવા માટે આનષુિંગક હોય તેવા 
હતેઓુ માટે નાણાકીય સહાયને ઉપયોગમા ંલેવાની રહશેે. 
 
૧૧. રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડની  થાપનાઃ રાજય સરકારમા ં રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડની 
 થાપના કરવામા ંઆવશે મા ં માગર્દિશર્કામા ં િનિદર્  ટ કરેલા નાણાની રકમો જમા કરાવવામા ં
આવશે.  
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૧ર. ક  યાણ ફંડના િહસાબો અન ે તને ે લગતુ ં રેકડર્ િનભાવવા બાબતઃ અ , 
નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ ારા ગર્ાહક ક  યાણ ફંડના સબંધંમા ંયોગ્ ય અને 
અલગ િહસાબો િનભાવવામા ંઆવશે અને આવા િહસાબો, એકાઉન્ ટન્ ટ જનરલ(ઓિડટ) ગજુરાતની 
કચેરી ારા ઓિડટને અધીન રહશેે.  
 
૧૩. કોઇ પણ ગર્ાહક ક  યાણ ફંડના ખાતાઓના સચંાલન બાબતઃ- ગર્ાહક ક  યાણ ફંડના 
સચંાલન માટે, ગાધંીનગર ખાતે કામ કરતી રા  ટર્ીયકૃત બેન્ કમા ં ખાત ુ ખોલાવવાનુ ં રહશેે. આ 
યોજના હઠેળનુ ંબેન્ ક ખાત ુ ંસિમિતના અધ્ યક્ષ અને સભ્ ય સયંોજક ારા સયંકુત રીતે ચલાવવામા ં
આવશે અને આ યોજના હઠેળ અરજદારોને અથવા સગંઠનોને નાણાકીય સહાય માટેના ચેકમા ંતે 
બનેંની સયંકુત સહી હોવી જોઇશે. ગર્ાહક ક  યાણ ફંડના સબંધંમા ંખાતાની પાસબકુ, ચેકબકુો અથવા 
બીજા કોઇ પણ દ  તાવેજો સિમિતના સભ્ ય સયંોજકની સલામત ક  ટડીમા ંરહશેે. 
 
૧૪. યોજનાની કોઇ જોગવાઇમા ંઉમેરો, સધુારો, ફેરફાર અથવા કોઇ જોગવાઇન ે 
     તબદીલ કરવાની સ ાઃ 
 આ યોજનામા ં કંઇ પણ મજકૂર હોય તેમ છતા,ં રાજય સરકાર, આ યોજનામા ંકરેલી કોઇ 
પણ જોગવાઇમા ંજ ર જણાય તેમ અને ત્ યારે ઉમેરો, સધુારો, ફેરફાર અથવા તબદીલી કરી શકશે. 
 

 રાજય સરકાર  વૈિચ્ છક ગર્ાહક સગંઠનો માટે નાણાકીય સહાયનુ ં અલગ પેકેજ તૈયાર 
કરવાનો અિધકાર પણ જાહરે િહતમા ંઅબાિધત રાખે છે.  
 
૧૫. મુ  કેલીઓ દૂર કરવાની સ ાઃ આ યોજનાની જોગવાઇઓને અમલમા ંલાવવામા ં કોઇ 
મુ  કેલી ઉ ભવે તો રાજય સરકારને તે લખી જણાવવામા ંઆવશે અને આવા પર્  પર રાજય 
સરકારનો િનણર્ય આખરી અને બધંનકતાર્ ગણાશે. તરકારના કોઇપણ િક  સામા ંકોઇ પણ ફોરમમા ં
તેની િવ  અપીલ કરી શકાશે નિહ. આ યોજના હઠેળની નાણાકીય સહાય હક તરીકે માગંી શકાશે 
નિહ. 
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નમનૂો ક-૧ 
(ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ યોજના પિરચ્ છેદ ૯ જૂઓ) 

ખાસ ન ધઃ કોઇપણ મહત્ વની માિહતી પા  યા વગર, ખરાઇ થઇ શકે તેવી વ  તિુ  થિતને આધારે 
માગવામા આવતી ખરી િવગતો પરૂી પાડીને આ પતર્ક ભરવુ:ં મહત્ વની માિહતી પાવવામા ં
આવશે તો આ અિધિનયમ હઠેળ/ સબંિંધત કાયદા હઠેળ કાનનૂી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે.  
 

૧. અરજદારનુ ંનામ અને ટપાલનુ ંપ ૂ  સરનામઃુ : 
૨. અરજદારની િ  થિત 

(અરજદાર ગર્ાહક કાયર્કર/મિહલા સગંઠન/  વૈિચ્ છક 
ગર્ાહક સગંઠન છે કે કેમ)  

: 

૩.  થાપનાની તારીખ : 
૪. સબંિંધત અિધિનયમ અથવા કાયદા હઠેળ 

ન ધાયેલ છે કે કેમ  

: 

૫. જો ન ધાયેલ હોય તો, ન ધણી નબંર અને વષર્ 
(ન ધણી પર્માણપતર્ની પર્માિણત નકલ આ સાથે 
જોડવી) 

: 

૬. સગંઠન રાજય/િજ  લા/પર્ાતં/તાલકુા/ગર્ામ કક્ષાનુ ં
છે કે કેમ 

: 

૭.  યવ  થાપક સિમિતઓના પદાિધકારીઓના નામ, 
સરનામા અને ધધંાની યાદી સિહત સિમિતના 
સભ્ યોની સખં્ યા  

: 

૮. સં  થાની સિંક્ષપ્ ત િવગતો, છે  લા તર્ણ વષર્ 
દરિમયાન તેના ઉ ેશો અને પર્વિૃતઓ  
(અલગ પતર્ક જોડી શકાશે) 

:

૯. ના માટે રકમની જ ર હોય તે હતે ુ (પર્ો કટની 
અને તેના સિૂચત અમલીકરણની િવગતો જણાવવી 
– અલગ પતર્ક જોડી શકાશે) 

:

૧૦. બાબતવાર માગેલી ગર્ાન્ ટની રકમ  
(આવતર્ક/અનાવતર્ક બાબતો હઠેળની િવગતો 
અલગથી જોડવી) 

:

૧૧. આયોજન કરેલી પર્વિૃતઓની સમયાનસુિૂચ  
(અલગ પતર્ક જોડી શકાશે) 

:

૧૨. અરજદારે  હોરેલી/મડૂીરોકાણ કરેલી કુલ રકમ 
અથવા પર્ો કટના અમલીકરણ માટે અરજદારે 
કરવાનો સભંિવત ખચર્ 

:
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૧૩. િસલક/ઉપરની રકમના ફંડ માટેના  તર્ોત, સં  થાને 

કોઇ અિધકૃત/િબન-અિધકૃત  તર્ોતમાથંી નાણાકીય 
સહાય મળે છે કે કેમ, જો હા, તો િવગતો આપવી. 

:

૧૪. છે  લા પાચં વષર્ દરિમયાન અરજદારની િવરુ મા ં
કાયદાની કોટર્મા ંકોઇ અદાલતી કાયર્વાહી માડંવામા ં
આવેલી હોય તો તેની િવગતો  

:

૧૫. નીચેના દ  તાવેજોની નકલ જોડવીઃ-  
(૧) સં  થાનુ ં બધંારણ અને આિટર્ક  સ ઓફ 

એસોિસયેશન. 
 

(ર) છે  લો વાિષર્ક િરપોટર્ અને િહસાબોનુ ંઓિડટ થયેલુ ં
પતર્ક 

 

 

એકરાર 
 

 અહીં ઉપર આપવામા ંઆવેલી તમામ િવગતો સાચી અને ખરી છે મા ંમહત્ વની કોઇ 
હિકકતો પાવવામા ંઆવેલી નથી. આથી એવુ ંપર્માિણત કરવામા ંઆવે છે કે મેં/અમે યોજનાને 
લાગ ુપડતી માગર્દિશર્કા, બોલીઓ અને શરતો વાચંી છે અને તેનુ ંપાલન કરવાની સગંઠન/સં  થા 
વતી બાયંધરી આપુ ં .ં જો કોઇ નાણાકીય સહાય આપવામા ંઆવે તો તેનો ઉપયોગ જાહરે કરેલા 
હતે,ુ ગર્ાહકોના અિધકારોની સરુક્ષા અન ે તેના ઉ ેજન માટે અથવા તેને લગતા હતેઓુ માટે 
કરવામા ંઆવશે. મેં/અમે યોજનાની શરતો સપંણૂર્પણે સમજીને આ એકરાર હઠેળ સહી કરી છે. 
 

તારીખઃ                                                                  અરજદાર 
 

 થળઃ 
 
 

સિમિતના સભ્ ય સયંોજકની ભલામણ 
 

 અરજીમા ં રજૂ કરેલી હિકકતલક્ષી િવગતોને આ બાબતમા ંવહીવટી રીતે સબંધં ધરાવતા 
અ , નાગિરક પરુવઠા અને ગર્ાહકોની બાબતોનો િવભાગ(ગર્ાહક સરુક્ષા સેલ) સાથે િવચાર 
િવિનમય કરીને પરૂતી  ચકાસણી કરેલી છે અને તે સાચી હોવાનુ ંજણાયેલ છે. અરજદારની માગંણી 
અંગે સિમિત ારા િવચારણા અથેર્ ભલામણ કરવામા ં આવે છે.(ભલામણના સમથર્નમા ં કારણો 
જણાવવા.) 
 

સભ્ ય સયંોજક 
ગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ સિમિત 
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મજૂંરી હકુમ 

 
  ચચાર્ કયાર્ મજુબ અને તારીખ ............................... ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમા ં

આખરી કયાર્ મજુબ, આથી, ગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડમાથંી . ............................       
(શબ્ દોમા ં . ................................)ની રકમ મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.  

 
સભ્ ય સયંોજક 

ગજુરાત રાજય ગર્ાહક ક  યાણ ફંડ સિમિત 

 
     

  
              
 
   
 
 
 


