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நுகர்வ ோர்-ப ோருள்
€ இயற்கக  ளங்கள் மூலம்
தயோரிக்கப் ட்ட ப ோருட்ககள
 ோங்குவ ோர்

€ உற் த்தியோளர் அல்லது 
நிறு னங்களின் ப ோருட்ககள
 ோங்குவ ோர்

€ அரசு அல்லது தனியோர் 
நிறு னங்களின் வேக ககள
 யன் டுத்துவ ோர்



இந்திய நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் ேட்டம், 
1986ன்  டி நுகர்வ ோர் என் தன் ப ோருள். 

¥ முழுகையோக அல்லது 
 குதியோக பேலுத்தப் ட்டு, 
அல்லது

¥ பேலுத்து தோக 
உறுதியளிக்கப் ட்டு அல்லது 

¥ நீள் யன் அடிப் கடயில்
பேலுத்தப் ட்டு,

¥ ைறு யன் அகடயும் 
 ககயில் ப ோருட்ககள 
அல்லது வேக ககள 
 ோங்கும் ந ர் நுகர்வ ோர் என 
அகைக்கப் டுகிறோர்.



நுகர்வ ோர் சுரண்டப் டல்

கோரணிகள்
• அதிக  ிகலக்கு  ிற்றல்
• கலப் டம்
• வ ோலியோன ப ோருட்கள்
• பேயற்ககயோன  ற்றோக்குகற
• தரக்குகறவு
• இடர் ோடு பகோண்டப ோருட்கள்
• உத்தர ோதம் ைற்றும் வேக கள்
• தகுதியற்ற ப ோருட்கள்
• ப ோய்  ிளம் ரங்கள்



அதிக  ிகலக்கு  ிற்றல்.
£ நியோயைோன 
 ிகலகயக்கோட்டிலும் அதிக 
 ிகலக்கு  ிற்றல்

£ பேயற்ககயோன  ற்றோக்குகறகய 
உரு ோக்கி அதன் மூலம் அதிக 
 ிகலக்கு  ிற் கன 
பேய்கின்றனர் 

£ கள்ள ேந்கதயில் கூடுதலோன
 ிகல பகோடுத்து  ோங்க 
வ ண்டிய கட்டோயத்திற்க்கு
தள்ளப் டுகிறோர்கள். 



கலப் டம்
கலப் டம் என் து 
உணவுப்ப ோருட்களில் 
 ிரும் த்தகோத 
ப ோருட்ககளச் 
வேர்ப் தோகும்.

கலப் டப் 
ப ோருட்ககள  ோங்கிப் 
 யன் டுத்தும் 
நுகர்வ ோருக்கு 
கடுகையோன இைப்புகள் 
ஏற் டுகிறது 





வ ோலியோன ப ோருட்கள்

ைக்கள் ைத்தியில் 
 ிர லைகடந்த 
ப ோருட்களுக்கு
அவத வ ோன்ற 
வ ோலியோன 
ப ோருட்கள் 
தயோரித்து 
 ிற் கன பேய்தல் 



தரக்குகறவு
 குகற ோன எகட 
ைற்றும் பகட்டுப்வ ோன 
ப ோருட்கள்.

 இரேீது தரோைலும் 
இரேீதில்  ிற்ற 
ப ோருட்கள் திரும்  
ப றப் டோது என 
அச்ேிட்டு ேட்டப் டி 
ஏைோற்றுதல் 



இடர் ோடு பகோண்ட ப ோருட்கள்

 ப ோருட்ககள நுகர்வ ோர்
 யன் டுத்தும்  ிதம் ைற்றும் 
முன்பனச்ேரிக்கக 
நட டிக்கக  ற்றி ைோதிரி
 ிளக்கம் அளிக்க வ ண்டும்.

 முன்பனச்ேரிக்கக 
நட டிக்கககள் இல்லோைல்
நுகர்வ ோர் அ ோயகரைோன 
ப ோருட்ககள ககயோளும்
வ ோது  ி த்து ஏற் டும்
 ோய்ப்புகள்அதிகம்



உத்தர ோதம் ைற்றும் வேக கள்

¥ ேில ஆடம் ர ப ோருட்களுக்கு 
உத்தர ோதம் ைற்றும் இல ே 
வேக  அளிப் தோக 
உறுதியளித்தல்.

 எ.கோ- குளிர்ேோதனப் 
ப ட்டி,இருேக்கர  ோகனங்கள் 

¥ உத்தர ோதம் அளித்த 
உதிரி ோகங்களுக்கும் 
நுகர்வ ோரின் 
க னக்குகற ோல் ஏற் ட்டது 
எனக்கூறி இல ே வேக  
அளிக்க ைறுத்தல்



தகுதியற்ற ப ோருட்கள்

¥ ேந்கதயில் 
 ிற் கன 
பேய்யப் டும் ைனித 
நுகர்வுக்கு 
ப ோருத்தைற்ற 
ப ோருட்களோல் 
நுகர்வ ோர் 
 ோதிப் கடகின்றனர்



ப ோய்  ிளம் ரங்கள்

€ ப ோருளின் தரம்,  யன் ோடு, 
உத்தர ோதம், பேயல்திறன் 
குறித்த த றோன கருத்துக்ககள 
 ரப் ப் டுகின்றன. 

€ இவ் ககயோன ப ோய் 
 ிளம் ரங்ககள நம் ி 
ப ோருள்ககள  ோங்கும் 
நுகர்வ ோர் 
ஏைோற்றப் டுகிறோர்கள். 



நுகர்வ ோரியல்
 நியோயைற்ற, 
வநர்கையற்ற  ணிக 
நகடமுகறகளில் 
இருந்து நுகர்வ ோகரப் 
 ோதுகோப் தற்கோன 
ஒருங்கிகணந்த 
முயற்ேிவய 
நுகர்வ ோரியல் ஆகும்



வநோக்கம்
  ணிக சுரண்டல் 
நகடமுகறகளில் இருந்து 
நுகர்வ ோகரப்  ோதுகோத்து 
நுகர்வ ோரின் 
உரிகைககளயும், 
அதிகோரங்ககளயும் 
நிகலநோட்டு வத 
நுகர்வ ோரியலின் 
முதன்கை வநோக்கம் ஆகும். 



 கரயகற
 நுகர்வ ோரியல் என் து 
ஒருங்கிகணந்த முயற்ேிகள் 
ைட்டுைல்லோது  ிற் கனயோளருக்கு 
எதிரோன  ோங்கு  ர்களின் 
உரிகைககளயும் அதிகோரங்ககளயும் 
வைம் டுத்தும் ஒரு ேமூக 
இயக்கைோகும். 

-  ிலிப் வகோட்லர்



 கரயகற
 ப ோருள்  ரிைோற்ற உற ில் 
எழும் நுகர்வ ோர்
அதிருப்திக்கோன  ிகடகய
வதடும் தனிந ர்கள் ைற்றும் 
அகைப்பு (நுகர்வ ோர், அரசு 
ைற்றும்  ணிகம்) களின்
பேயல் ோவடநுகர்வ ோரியல்
ஆகும்”.

-  ில்லியம் 
ஸ்வடன்டன்.



முக்கியத்து ம்

 நுகர்வ ோர்களிடம்  ிைிப்புணர்வு ஏற் டுத்தி                

அ ர்ககள ஒருங்கிகணத்தல்

 நியோயைற்ற  ணிக நகடமுகறககள எதிர்த்தல்.

 சுரண்டல்களிலிருந்து  ோதுகோத்தல்.

 அரேின் க னத்கத ஈர்த்தல்.

 நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு  ிதிககள திறம் ட  நகடமுகறப் டுத்தல்.

 முழுகையோன ைற்றும் ேைீ த்திய தக ல்ககள தருதல்.

 ேமூக ிவரோத நட டிக்ககககள எதிர்த்தல்.



நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு

நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு 
என் து நுகர்வ ோருக்கோக, 
அ ர்களின் 
வநோக்கங்ககள அகடய
 டி கைக்கப் ட்ட 
ேமூக நட டிக்கககளின் 
 டி ம் ஆகும். 



நுகர்வ ோர்  ோதுகோப் ின் வதக 

 நுகர்வ ோவர  ணிகத்தின்

ைன்னரோகக் கருதப் ட்டோலும்

லோ ைீட்டுதல் முக்கிய

வநோக்கைோக இருக்கின்ற

சூைலில்நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு  

அ ேியைோன ஒன்றோகும்.

நுகர்வ ோர்
 ோதுகோப்பு



நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு

 ணிகத்தின்
 ங்கு

நுகர்வ ோரின் 
 ங்கு

நுகர்வ ோர்
 ோதுகோப்பு

அரேின் 
 ங்கு

நுகர்வ ோர் 
 ோதுகோப் ிற்கு
அரசு, 
 ணிகம் 
நுகர்வ ோர் 
மூன்றுதரப் ினரின் 
 ங்கு 
அ ேியைோனது.  



 ணிகத்தின்  ங்கு
 ிகல உயர்க த் த ிர்த்தல்

 துக்ககல த ிர்த்தல்

உயர்தரத்திற்கு உத்தர ோதம் அளித்தல்

ப ோருட்கள் குறித்த தக ல்கள் அளித்தல்

 ிளம் ரங்களில் உண்கை 

தீங்குகளிலிருந்து  ோதுகோத்தல்

 ணத்கத திருப் ிக் பகோடுக்கும் உத்தர ோதம்

நுகர்வ ோர் குகற ோடுககளத் தீர்த்தல்



அரேின்  ங்கு

ைத்திய ைோநில அரசுகள் நுகர்வ ோகரப் 
 ோதுகோக்க நோடு முழு தும்  ல்வ று 
ேட்டங்ககள இயற்றி உள்ளன. 



நுகர்வ ோரின்  ங்கு
 நுகர்வ ோர்களிடம் நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் 
ேட்டங்கள்  ற்றி எடுத்துக்கூறி  ிைிப்புணர்க  
ஏற் டுத்த வ ண்டும். 



நுகர்வ ோர் நட டிக்கக
குழுக்ககள பேயல் டுத்துதல்

நுகர்வ ோர் குழுக்ககள உரு ோக்கி
நுகர்வ ோரின் உரிகைகள் குறித்து கல் ி புகட்ட வ ண்டும்.

நுகர்வ ோரின் புகோர்கள் ைீது தீர்வுகோண ஒரு 
அகைப்க  உரு ோக்க வ ண்டும்.

பதோைில்துகற  ிதிகளின் டி  ணிக நிறு னங்ககள
ஒழுங்கு டுத்த வ ண்டும்.

ஊடகங்கள்  ோயிலோக நுகர்வ ோர் ேட்டங்கள் குறித்த
தக ல்ககள அளித்தல்.

 ணிகர்களின் த றோன  ணிக நட டிக்கககளுக்கு எதிரோக 
நுகர்வ ோர் இயக்கங்ககள ஏற் டுத்துதல்.



நுகர்வ ோர் கூட்டுறவுககளப்  லப் டுத்துதல்.
 ோரோளுைன்றம் ைற்றும் ேட்டைன்றங்களில் வ ேி அரேின் க னத்கத 
ஈர்க்கச் பேய்தல்.

ப ோருட்களின் தரத்கதப்  ரிவேோதிக்க ைோ ட்டந்வதோறும்
 ரிவேோதகனக் கூடங்ககள உரு ோக்குதல்.

ஊடகங்கள் மூலம் உற் த்தியோளர் ைற்றும்  ணிகர்களின் த றுககள 
சுட்டிக்கோட்டச் பேய்தல்

நுகர்வ ோர் ேட்டத்கத ைீறிச் பேயல் டுவ ோர் குறித்த புகோர்ககள 
ேம் ந்தப் ட்ட ேட்ட அைலோக்க அதிகோரிகளிடம் பதரி ித்து உரிய 
நட டிக்ககககள எடுக்கச் பேய்தல்.



நுகர்வ ோர் நலன்  ோதுகோப் ில் ஐக்கிய 
நோடுகள் ேக  

ஐக்கிய நோடுகள் அக 
ஏப்ரல் 9, 1985 அன்று 
அதன் உறுப்பு நோடுகள்
நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புக்
பகோள்ககககள
 ரோைரிக்க வ ண்டும் என 
 ைிகோட்டி பநறிமுகறககள

 குத்தளித்தது. 
உரு ோக்கி

UNO



நுகர்வ ோர்நலன்  ோதுகோப் ில் ஐக்கிய 
நோடுகள் ேக யின் வநோக்கங்கள்

 நுகர்வ ோருக்குப் வ ோதிய 
 ோதுகோப் ிகன  ைங்கு தில் 
உறுப்பு நோடுகளுக்கு உதவு து.

 நுகர்வ ோரின் 
 ிருப் ங்களுக்வகற்   ிநிவயோக 
முகறககள எளிதோக்கு து.

 நுகர்வ ோர் ப ோருட்கள் 
உற் த்தியோளர்,

 ிநிவயோகிப்  ர்களுக்கு உயர்ந்த 
நன்பனறி நடத்கதககள 
ஊக்கு ிப் து.



 த றோன  ர்த்தக நகடமுகறககள எதிர்ப் தில் உறுப்பு
நோடுகளுக்கு உத ி புரிதல்.

 நுகர்வ ோர்  ோதுகோப் ில் ேர் வதேக் கூட்டுற ிகன
பேயல் டுத்துதல்.

 நுகர்வ ோர்களுக்கு குகறந்த  ிகலயில்  ோங்கும்  ககயில் 
ேந்கதககள ஊக்கு ித்தல்.



நுகர்வ ோர் ேட்டங்கள்

இந்திய ஒப் ந்தச் ேட்டம்  
1982

ைக்கள் ஒப் ந்தங்களுக்கு கட்டுப் ட்டு நடப் கத உறுதி 
பேய்கின்றது.

ப ோருட்கள்  ிற் கனச் 
ேட்டம் 1982   

ப ளிப் கடயோன உத்தர ோதங்ககள  ிற் கனயோளர்கள்
பேயல் டுத்த ைறுப் திலிருந்து நுகர்வ ோர்ககளப்  ோதுகோக்கின்றது.

அத்தியோ ேியப் ப ோருட்கள் 
ேட்டம் 1955 பேயற்ககயோக  ிகலவயற்றத்கத தடுக்க

வ ளோண்ப ோருட்கள் 
தரப் டுத்துதல் ைற்றும்
 ிற் கனச் ேட்டம் 1937. 

வ ளோண்கை உற் த்திப் ப ோருட்ககள நல்ல தரத்துடன்
 ைங்கு கத உறுதி பேய்கின்றது.

உணவுப் ப ோருட்கள் 
கலப் டத் தகடச்ேட்டம் 1954. 

உணவுப் ப ோருட்களில் கலப் டம் பேய் கத  ரிவேோதித்து தரைோன 
உணவுப் ப ோருட்ககள  ைங்கு தன் மூலம் நுகர்வ ோர் உடல் 

நலத்கத  ோதுகோக்கின்றது.

எகட ைற்றும் அளவுகள் 
ேட்டம் 1958. 

எகட குகறவு ைற்றும் அளவுக் குகற ோடுககளப் வ ோக்கி 
நுகர்வ ோகரப்  ோதுகோக்கிறது 



 ணிகக் குறிகள் ேட்டம் 1999
. இச்ேட்டம் ப ோருட்களில் வைோேடியோன 

 ணிகக்குறிகளிடு கத தகட பேய்கின்றது. 

ைருந்து ைற்றும் அைகு ேோதனப் 
ப ோருட்கள் ேட்டம்

1940. 

இச்ேட்டம் இந்தியோ ில் தரைோன ைற்றும்  ோதுகோப் ோன 
ைருந்துப்ப ோருட்கள் ைற்றும் அைகு ேோதனப் ப ோருட்கள் 

 ிற் கன பேய் கத உறுதி பேய்கின்றது.

உணவுப்  ோதுகோப்பு தரச்ேட்டம் 
2006. 

இச்ேட்டம் உணவுப் ப ோருட்ககள  ோதுகோப் ோக ைற்றும் 
முழுகையோன நிகலயில் உற் த்தி பேய் து  ோதுகோப் து 
ைற்றும்  ிநிவயோகம் பேய் கத ஒழுங்கு  டுத்துகின்றது.

ப ோது ப ோறுப்புக் கோப் டீ்டுச் 
ேட்டம், 1991. 

ஊறு ிகள ிக்கும் ப ோருட்ககள ககயோளும் வ ோது ஏற் டும் 
 ி த்துக்களுக்கு உடனடி நி ோரணம் ப று கத இச்ேட்டம் 

உறுதி பேய்கின்றது.

வ ோகதப் ப ோருட்கள் ைற்றும்
ைன ியல் ப ோருட்கள் ேட்டம், 

1985. 

இச்ேட்டம் வ ோகதப் ப ோருட்ககள தயோரிப் கத தகட
பேய்கின்றது.



நுகர்வ ோர் ோதுகோப்புச் ேட்டம் 1986 
COPRA - Consumer Protection Act

 நுகர்வ ோர் தங்களுக்கு ஏற் ட்ட இடர் ோடுகளுக்கு  ிகர ோக தீர்வு
ப ற்றிட கைய அரசு  1986 ல் “நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் ேட்டம்”

இயற்றியது. 
 15.04.1987 அன்று அமுலுக்கு  ந்தது.
 1993 ல் திருத்தியகைக்கப் ட்டது.
சுருக்கைோக “வகோப்ரோ” (COPRA) என்றகைக்கப் டுகிறது.



இந்திய நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் ேட்டம், 
1986ன் ேிறப் ியல்புகள்

நுகர்வ ோர்களின் நலனுக்கு தீங்கு  ிகள ிக்கும் 
ப ோருட்கள் ைற்றும் வேக களுக்கு எதிரோக
நுகர்வ ோகரப்  ோதுகோத்தல்.

 உற் த்தியோளர்கள் /  ிற் கனயோளர்களின் ஒப் ந்த 
ைீறுககயில் இருந்து நுகர்வ ோகரப்  ோதுகோத்தல்.

 ேிறந்த தரத்தில் நுகர்வ ோருக்கு ப ோருட்கள்
கிகடத்தகல உறுதி பேய்தல்.

 ப ோய்யோன ைற்றும் த றோன  ைிகோட்டும் பேய்திககள 
ப ளியிடும்  ிளம் ரங்களிலிருந்து நுகர்வ ோகர 
வ ணிக்கோத்தல்.

 நுகர்வ ோர்  ோங்கும் ப ோருட்களுக்கு ேரியோன  ிகல 
நிர்ணயம் பேய் கத உறுதிபேய்தல்.



இந்திய நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் ேட்டம், 1986ன் 
ேிறப் ியல்புகள்

தங்கு தகடயற்ற ப ோருட்கள்  ிநிவயோகத்கத 
உறுதிபேய்தல்.

 ப ோருட்கள் ேரியோன தரத்தில், ேரியோன 
அளக களில் கிகடப் கத உறுதி பேய்தல்.

வநர்கையற்ற  ணிகர்களின் நியோயைற்ற  ணிக 
நகடமுகறகளிலிருந்து நுகர்வ ோகரப் 
 ோதுகோத்தல்.

 ல்வ று  ககயோன ைோசு டல்களில் இருந்து 
நுகர்வ ோகரப்  ோதுகோத்தல்.

 ணிகப் வ ோட்டிகளினோல்  ிகளயும் தீய 
 ிகளவுகளில் இருந்து நுகர்வ ோகரப் 
 ோதுகோத்தல்.



 ோங்குவ ோர் ஜோக்கிரகத வகோட் ோடு 
Caveat Emptor

  ோங்குவ ோர் ஜோக்கிரகத எனும் பேோல் வக ியட் 
எம்ப்டர் எனும் இலத்தீன் பைோைிச்பேோல்லிலிருந்து 
 ிறந்தது ஆகும்.

 நுகர்வ ோர்  ோங்கிய ப ோருட்கள் குகற ோடுகடயக  
எனில் இடர் ோடுகளுக்கு  ோங்கு  வர ப ோறுப்வ ற்க 
வ ண்டும். 

  ிற்ற ர் எந்த ககயிலும் ப ோறுப் ோக ைோட்டோர். 

 ப ோருட்ககள  ோங்கிய ர் அதற்கு நி ோரணம் வதட 
இயலோது என 

 நுகர்வ ோகர எச்ேரிக்கக பேய்யும் தத்து வை 
“ ோங்குவ ோர் ஜோக்கிரகத அல்லது  ிைித்திரு” எனும் 
வகோட் ோடோகும்.



“ ிற் கனயோளர் ஜோக்கிரகத
Caveat Venditor

 ப ோருட்ககள  ோங்கு  ர்களுக்கு 
அ ர்களுக்கோன வதக கய 
நிகறவ ற்றும் என்ற 
உத்தர ோத்தின் அடிப் கடயில் 
 ிற் கன பேய்ய வ ண்டும்.

  ிளம் ரங்களில் “ப ோருட்கள்
உள்ளது உள்ள டி” என்ற 
அடிப் கடயில்  ிற் கன பேய் து

  ிற் கனயோளர் ஜோக்கிரகத 
அல்லது  ிைித்திரு தத்து ம்”
ஆகும்.



ேந்கத ைறறும் ேந்கதயிடுககயோளர் 

நுகர் ோர் நலன்
 ோதுகோப் ிற்கோக 
தங்கள் 

கடகைகள், 
ப ோறுப்புகள் 
உரிகைககளப் 
 ற்றி அறிந்திருக்க 
வ ண்டும். 



நுகர்வ ோரின் கடகைகள் 
Duties of Consumer 



ப ோருட்ககளப் 
 ற்றிய முழுகையோன 
அறிவுடன அகனத்து
 ி ரங்ககளயும் 
பதரிந்து பகோள் து  
நுகர்வ ோரின் 
ப ோறுப் ோகும். 

தரைோன ப ோருட்ககள நியோயைோன 
 ிகலயில்  ோங்குதல் 



எகடகயயும் ைற்றும் அளக யும் 
உறுதிப் டுத்துதல் 

நுகர்வ ோர் ேரியோன 
அள ிலோன ப ோருட்ககள
ப றுகிவறோம் என் கத
உறுதி பேய்து பகோள்ள 
வ ண்டும் 



 ி ர அட்கடகயக னைோக 
 டித்தல் 

ப ோருளின் ைீது 
ஒட்டப் ட்டுள்ள 
 ி ர அட்கடகய 
முழுகையோக  டிக்க 
வ ண்டியது 
நுகர்வ ோரின் 
கடகையோகும்.



த றோன ைற்றும் க ர்ச்ேிகரைோன  ிளம் ரங்கள் 
குறித்து எச்ேரிக்ககயுடன் இருத்தல் 

வைோேடி 
 ிளம் ரங்களோல் 
ஏைோறோைல் இருப் து
நுகர்வ ோரின் 
தகலயோய 
கடகையோகும்.



த றோன திட்டங்கள் 

 ணிகர்கள் 
நுகர்வ ோகர 
ஏைோற்றும் வநோக்கில் 
தரும் த றோன 
இல ே திட்டங்களில் 
இருந்து  ோதுகோத்துக் 
பகோள்ள வ ண்டும்.



பரோக்க ரேீகத உறுதி பேய்தல்
ப ோருட்களுக்
கோன  பரோக்க
ரேீது 
உத்தர ோத 
அட்கட 
வ ோன்ற ற்கற
ப று து 
நுகர்வ ோரின்
ேட்டப் டியோன 
கடகையோகும். 



புகழ்ைிக்க ககடகளிலிருந்து 
ப ோருட்ககள ோங்குதல் 

கூட்டுறவு ககடகள், ேிறப் ங்கோடிகள் வ ோன்ற 
புகழ்ைிக்க ககடகளில் அல்லது அரசு 
ககடளில் ப ோருட்ககள  ோங்கு து ேிறந்தது 



கள்ளச் ேந்கதகளில் ப ோருட்ககள 
பகோள்முதல் பேய்யோகை 

நுகர்வ ோர் 
அதிகப் டியோன 
வதக களுக்கோக 
கள்ளச் ேந்கதயில் 
ப ோருட்ககள 
 ோங்கு கத 
எப்ப ோழுதும் த ிர்க்க 
வ ண்டும். 



தரைோன ப ோருட்ககள  ோங்குதல் 

தரைோன 
ப ோருட்ககளவய 
ஆரோய்ந்து 
தரக்குறியடீ்டுடன்
 ோங்குதல் 
 ோதுகோப் ோனதோகும்





உற் த்தியோளர்களின் அறிவுறுத்தல்ககள 
 ின் ற்றுதல்

 நிறு னம்  ைங்கியுள்ள 
அறிவுறுத்தல்களின் டி 
ப ோருட்ககள 
 யன் டுத்து தோல்
தீங்கு 
ஏற் டு திலிருந்து
 ோதுகோத்துக் 
பகோள்ளலோம்.



நுகர்வ ோரின் உரிகைகள்  ற்றிய 
அறிவு

 ஒரு  ியோ ோரியினோல் 
ஏைோற்றப் டும்ப ோழுது 
நுகர்வ ோர் உடனடியோக 
புகோகர நுகர்வ ோர் 
நீதிைன்றத்தில் 
ஆதோரத்துடன் 
ேைர்ப் ிக்க வ ண்டும்.



நுகர்வ ோரின் ப ோறுப்புகள்
RESPONSIBLITIES OF CONSUMER



நுகர்வ ோரின் ப ோறுப்புகள்

£ ப ோருளுக்கோன  ிகலகய அளித்தல்
£ ப ோருட்ககள நுகர்வ ோரின் இருப் ிடத்தில்
 ைங்குைோறு  ிற் கனயோளகர வகட்டுக் பகோள் து

£ குறித்த வநரத்தில் ப ோருட்ககள ப ற்றுக் 
பகோள்ள ில்கலபயன்றோல் அதனோல் ஏற் டும் 
நட்டத்திற்கு அ வர ப ோறுப் ோ ோர்.

£ ப ோருட்ககள அதன்  ிதிமுகறகளின் டி ைற்றும் 
முன்பனச்ேரிக்ககயுடன்  யன் டுத்துதல்

£ ப ோருட்கள் ைீதோன தனது வதக கய பதளி ோக 
 ிற் கனயோளரிடம் ப ளிப் டுத்த வ ண்டும்.



ப ோருட்ககள  ோங்கு தற்கு முன் ோக கட்டோயம்  ிகல, தரம் ைற்றம் 
அளவு ஆகிய தக ல்ககள முழுகையோக  ோர்க்க வ ண்டும்.

 ிற் கனயோளரிடைிருந்து ப ோருட்களுக்கோன பரோக்க ரேீகத ககட 
முத்திகர ைற்றும் ககபயழுத்துடன் ப ற்றுக் பகோள்ள வ ண்டும்

ப ோருட்களில் ஏவதனும் குகற ஏற் ட்டோவலோ அல்லது வேக க்குகறவு 
ஏற் ட்டோவலோ நுகர்வ ோர் குகறதீர் கத்தில் புகோகர ேைர்ப் ிக்க வ ண்டும்.

நுகர்வ ோர் ISI, அக்ைோர்க், FPO வ ோன்ற தரக்குறியடீு ேோன்றுகள் இருக்கிறதோ 
என்று  ோர்த்துக் பகோள்ள வ ண்டும்

 ோதுகோப்பு, ப ோருட்கள்  ற்றிய தக ல், வதர்ந்பதடுத்தல், குகறதீர் கத்தில் 
பதரியப் டுத்துதல், ப ோருட்ககளப்  ற்றிய தக ல்ககள வகட்டுப் ப றுதல் 
வ ோன்ற உரிகைககள புரிந்து பகோள்ள வ ண்டும்



நுகர்வ ோர்உரிகைகள்
Consumer Rights

 ோதுகோப்பு 
உரிகை

தக ல் ப றும்
உரிகை

வதர்ந்பதடுக்கும் 
உரிகை

பே ிைடுக்கும்
உரிகை

நி ோரணம் 
கோணும் உரிகை

நுகர்வ ோர் கல் ி 
உரிகை

 ோழ்க்ககத் தர 
உரிகை

நுகர்வ ோர் 
 ோதுகோப்பு 
உரிகை

அடிப் கட 
வதக  
களுக்கோன 
உரிகை

நுகர்வ ோர்
உரிகைகள்



நுகர்வ ோர்உரிகைகள்



குகற தீர்ப்பு பேயல்முகற



நுகர்வ ோர்ைன்றம்
Consumer Councils

 நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் 
ேட்டம், நுகர்வ ோர் 
 ிைிப்புணர்க ப் 
 ரப்பு தற்கோக ைத்திய, 
ைோநில ைற்றும் ைோ ட்ட 
அள ிலோன நுகர்வ ோர்ப் 
 ோதுகோப்பு ைன்றத்கத
நிறு ியுள்ளது

 இதன் �வநோக்கம் 
நுகர்வ ோர் உரிகைககள
வைம் டுத்தி  ோதுகோப் து 
ஆகும். 



மூன்று அடுக்கு நீதிைன்றங்கள்
Three Tier Courts or Quasi Judiciary

 நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் ேட்டம்:1986 நுகர்வ ோருக்கு 
தீர்வு  ைங்கிட மூன்று அடுக்கு தீர்வு ைன்றத்கத 
ஏற் டுத்தியுள்ளது

 ைோ ட்ட நுகர்வ ோர் குகற தீர்ப்பு ஆகணயம்
 ைோநில நுகர்வ ோர் குகற தீர்ப்பு ஆகணயம்
 வதேிய நுகர்வ ோர் குகற தீர்ப்பு ஆகணயம் (NCDRC)



மூன்று அடுக்கு நீதிைன்றங்கள்

வதேிய 
ஆகணயம்

ைோநில 
ஆகணயம்

ைோ ட்ட 
ைன்றம்



ைோ ட்ட நுகர்வ ோர் குகற தீர்ப்பு ஆகணயம்

 1986 ஆம் ஆண்டின் 
நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்புச் 
ேட்டம்  ிரிவு 9ன் டி, 
ஒவ்ப ோரு 
ைோ ட்டத்திலும் 
நுகர்வ ோர் நலகனப்
 ோதுகோக்க ைோ ட்ட
ைன்றம் 
அகைக்கப் ட்டுள்ளது



ைோ ட்ட ைன்றம்

 உறுப் ினர்கள்

தகல ர்

2 உறுப் ினர்கள் (1 ப ண்)

 அதிகோர எல்கல

ேரக்குகள் / வேக களின் ைதிப்பு ைற்றும்
இைப் டீ்டுத் பதோகக  20 லட்ேத்திற்கும் குகற ோக 
நட்டஈடு வகோரும் வகோரிக்ககககள ைட்டும் ககயோள 
வ ண்டும்.



ைோ ட்ட ைன்றம்



ைோநில நுகர்வ ோர் குகறதீர்ப்பு ஆகணயம் 

 ைோநில அள ில் 
பேயல் ட்டு ருகிறது. 

 நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு
அகைப்பு ஆகணயம் என்ற 
ப யரில் து ங்கப் ட்டு
ப ற்றிகரைோக 
பேயல் ட்டு ருகிறது.



ைோநில ஆகணயம்

உறுப் ினர்கள் 
தகல ர்

 2 உறுப் ினர்கள் (1 ப ண்)

அதிகோர எல்கல
20 லட்ேத்திற்கு ைிககயோக ரூ ோய் 1
வகோடிக்குள்ளோக  ிற்கப் ட்ட ேரக்குகள் 
ைற்றும் வேக  பதோடர் ோக எழும் குகற 
ைனுக்ககள ைோநில ஆகணயம்  ிேோரிக்கிறது



ைோநில ஆகணயம்



வதேிய நுகர்வ ோர் குகறதீர்ப்பு ஆகணயம்

நுகர்வ ோர்  ோதுகோப்பு ேட்டம் 1986 ன் 
கீழ் ஒரு  குதி நீதிைன்றைோக 1988 ஆம் 
ஆண்டு ஏற் டுத்தப் ட்டது. 
 தகலகையலு லகம் புதுபடல்லியில் 
இயங்கி  ருகிறது.



வதேிய ஆகணயம்

 உறுப் ினர்
 தகல ர் (ஓய்வு ப ற்ற உச்ேநீதிைன்ற நீதி தி)
 5 உறுப் ினர்கள் (1 ப ண்)

 அதிகோர எல்கல
 ரூ ோய் 1 வகோடிக்கு வைல் உள்ள புகோர் 
ைனுக்ககள  ிேோரித்தல்.

 வைல் முகறயடீ்டின் ைனு ிகன  ிேோரித்தல்



வதேிய ஆகணயம்



புகோர்ைனு அளிப் தற்கோன 
பேயல்முகறகள் 



நுகர்வ ோருக்கு தரும் நி ோரணம் 



வைல்முகறயடீு பேய்யும் முகற




