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PART   IV-A 

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made 

 by the Government of Gujarat under the Central Acts 

 

 

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Sachivalaya, Gandhinagar, 21st August, 2021 

CONSUMER PROTECTION ACT, 2019 

No.GTH/2021/16/CPA/102020/455869/D:— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 102 of 

the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) and in supersession of all the rules made in this behalf under the 

Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Government of Gujarat hereby makes the following rules, namely - 

1. Short title and commencement. — 

1) These rules may be called the Gujarat Consumer Protection (salary, allowances and conditions of service of 

President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021. 

2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Definitions. — 

1) In these rules, unless the context otherwise requires, — 

(a) 'Act' means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019); 

(b) 'Commission' means the District Commission or the State Commission, as the case may be; 

(c) 'Member' means a Member of the District Commission or the State Commission, as the case may be; 

(d) 'President' means the President of the State Commission or the District Commission, as the case may be; 

2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the same meaning 

respectively assigned to them in the Act. 

3. Salaries and allowances of the President and Member of the District Commission. - 

(l)  The President shall be entitled to the salary and allowances as are admissible to a District Judge in the 

super time scale of pay.  

(2)  A Member shall receive a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary 

of the State Government and other allowances as admissible to such officer. 
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(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced 

by the gross amount of pension drawn by him. 

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the President and members at the rate of 3%. 

(5) The Salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the 

State Government. 

4. Salaries and allowances of the President and Member of the State Commission. - 

(1) The President shall be entitled to the salary and allowances as are admissible to a sitting judge of the High 

Court of Gujarat. 

(2) A Member shall receive a pay equal to the pay at the minimum of the scale of pay of an Additional 

Secretary of the State Government and other allowances as are admissible to such officer. 

(3) The pay of a person appointed as President or member, who is in receipt of any pension, shall be reduced 

by the gross amount of pension drawn by him. 

(4) There shall be an annual upward revision of the pay of the member at the rate of 3%. 

(5) The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State 

Government. 

5. Other terms and conditions of service of the President and Member of the State Commission and District 

Commission. - 

(1) Medical fitness. — No person shall be appointed as President or Member unless he is declared medically 

fit by an authority specified by the State Government in this behalf. 

(2) Casual vacancy. — In case of a casual vacancy in the office of President in the State Commission or 

District Commission, as the case may be, the State Government shall have the power to appoint the 

senior most Member to officiate as President 

(3) Leave and medical treatment and hospital facilities. — The President and members of the State 

Commission and the District Commission shall be entitled to leave, Leave Travel Concession, medical 

treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to admissible to the equivalent Class of 

the State Government. 

(4) Declaration of Financial and other Interests. —The President or member shall, before entering upon 

his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests. 

(5) Other conditions of service. — 

(a)  The terms and conditions of service of the President or member with respect to which no express 

provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to the equivalent Class of 

the State Government. 

(b) The President or member shall not practice before the National Commission, the State 

Commission or the District Commission after retirement from the service of the State Commission 

or District Commission, as the case may be. 

(c) The President or member shall not undertake any arbitration work while functioning in his 

capacity in the State Commission or District Commission, as the case may be. 

(d) The President or member of the State Commission or District Commission, as the case may be, 

shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any 

employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been 

a party to a proceeding before the State Commission or District Commission: 

Provided that nothing contained in this rule shall apply to any employment under the Central Government or a 

State Government or a local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any 

Central, State or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 

2013 (18 of 2013). 
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(6) The terms and conditions of the service of the President and the members of the District Commission and the State 

Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office. 

(7) The working days and the office hours of the District Commission and the State Commission shall be the same as 

that of the State Government. 

6. Oaths of office and secrecy. — Every person appointed to be the President or member shall, before entering upon 

his office, make and subscribe an oath of office in Form I and oath of secrecy in Form II annexed to these rules. 

FORM - 1 

(See Rule 6) 

Form of Oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commission 

I, A. B., having been appointed as the President/ Member in the State Consumer Disputes Redressal Commission, 

........................./ District Consumer Disputes Redressal Commission, ........................ do solemnly affirm/do swear in the 

name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State 

Commission/ District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection 

or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land. 

FORM - 2 

(See Rule 6) 

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission 

I, A. B., having been appointed as the President/Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission, 

........................ / District Consumer Disputes Redressal Commission, ...........................do solemnly affirm/do swear in 

the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which 

shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the State Commission/ 

District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member. 

By order and in the name of Governor of Gujarat, 

 PANKAJ PANCHAL, 

 Deputy Secretary to Government. 

---------- 
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¾ь²ЦШ³ક અ³щ ÂєÂ±Ъ¹ ¶Ц¶¯ђ³ђ Ш¾·Ц¢ 

ÂШ¥¾Ц»¹, ¢Цє²Ъ³¢º, ≈¸Ъ ઓÄªђ¶º, ∟√∟∞ 

 ¢ Ь§ºЦ¯ ¢ щ¨ щª¸Цє અєĠщજી¸Цє ĬШÂˇ °¹щ»Ц ¢ Ь§ºЦ¯ ÂºકЦº³Ц ગૃÃ Ш¾·Ц¢³Ц ¯ЦºЪ¡њ ∞∞¸Ъ ઓ¢çª, ∟√∟∞³Ц ÂºકЦºЪ જાÃ ъº³Ц¸Ц 

ĝ¸Цєકњ જીજી/≡≥/∟√∟∞/એÂ¶Ъ∞/ઓએÂએ/∞√∟√∞≠/∞∫∩≠(∫).- ³ђ ¢ Ь§ºЦ¯Ъ અ³Ь¾Ц± આ°Ъ Â¾› »ђકђ³Ъ જા® ÂЦι ĬШÂˇ ક¹ђ↓ ¦ ъ.  

¾Ъ. એ³. ¿щ¡, 

ÂºકЦº³Ц ³Ц¹¶ ÂШ¥¾. 
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23. Ь̧½¡є¬ ³є. ∞∟∞ ³Ъ §¸Ъ³³Ц Ш¶³¡щ¯Ъ κક¸, Ш¾કЦÂ ≈º¾Ц³¢Ъ ¯°Ц є̧§Ьº » щ-આઉª³Ъ Ш¾¢¯ђ Ö¹Ц³щ »ઇ ¯ щ § ¢Ц¸³Ъ §¸Ъ³¸Цє 

અєШ¯¸¡є¬ µЦ½¾¾Ц ¹°ђШ¥¯ Ш³® ↓¹ » щ¾Ц³ђ ºÃ ъ¿ щ. 

¢ Ь§ºЦ¯³Ц ºЦË¹´Ц»³Ц κક¸°Ъ અ³щ ¯ щ¸³Ц ³Ц щ̧, 

ĬકЦ¿ ±ǼЦ, 

¢ Ь§ºЦ¯ ÂºકЦº³Ц ¡ЦÂ µº§ ´º³Ц અШ²કЦºЪ 

અ³щ ÃђˆЦ³Ъ λએ Â є¹ЬŪ ÂШ¥¾. 

---------- 

¾ь²ЦШ³ક અ³щ ÂєÂ±Ъ¹ ¶Ц¶¯ђ³ђ Ш¾·Ц¢ 

ÂШ¥¾Ц»¹, ¢Цє²Ъ³¢º, ∞∩¸Ъ ઓÄªђ¶º, ∟√∟∞ 

 ¢ Ь§ºЦ¯ ¢ щ¨ щª¸Цє અєĠщજી¸Цє ĬШÂˇ °¹щ»Ц ¢ Ь§ºЦ¯ ÂºકЦº³Ц અ³−³, ³Ц¢Чºક Ь́º¾«Ц અ³щ ĠЦÃક ¶Ц¶¯ђ³ђ Ш¾·Ц¢³Ц ¯ЦºЪ¡њ 

∟∞¸Ъ ઓ¢çª, ∟√∟∞³Ц ÂºકЦºЪ જાÃ ъº³Ц¸Ц ĝ¸Цєકњ જીªЪએ¥/∟√∟∞/∞≠/ÂЪ´Ъએ/∞√∟√∟√/∫≈≈≤≠≥/¬Ъ.-³ђ ¢ Ь§ºЦ¯Ъ અ³Ь¾Ц± આ°Ъ 

Â¾↓ »ђકђ³Ъ જા® ÂЦι ĬШÂˇ ક¹ђ↓ ¦ ъ.  

¾Ъ. એ³. ¿щ¡, 

ÂºકЦº³Ц ³Ц¹¶ ÂШ¥¾ 

NOTIFICATION 

under 

The Consumer Protection Act, 2019. 

ĠЦÃક ÂЬºΤЦ અШ²Ш³¹¸, ∟√∞≥ Ã ъ«½ 

જાÃ ъº³Ц¸ Ьє 

અ³−³, ³Ц¢Чºક Ь́º¾«Ц અ³щ ĠЦÃક ¶Ц¶¯ђ³ђ Ш¾·Ц¢ 

ÂШ¥¾Ц»¹, ¢Цє²Ъ³¢º, ∟∞¸Ъ ઓ¢çª, ∟√∟∞ 

ĠЦÃક ÂЬºΤЦ અШ²Ш³¹¸, ∟√∞≥.  

ĝ¸Цєકњ જીªЪએ¥/∟√∟∞/∞≠/ÂЪ´Ъએ/∞√∟√∟√/∫≈≈≤≠≥/¬Ъ:-ĠЦÃક Â ЬºΤЦ અШ²Ш³¹¸, ∟√∞≥ (Â³ ∟√∞≥³Ц ∩≈-¸Ц)³Ъ ક»¸ 

∞√∟³Ъ щ́ªЦ-ક»¸ (∟)°Ъ ¸½ъ»Ъ ÂǼЦ³Ъ λએ અ³щ ĠЦÃક Â ЬºΤЦ અШ²Ш³¹¸, ∞≥≤≠ (Â³ ∞≥≤≠³Ц ≠≤¸Ц) Ã ъ«½ આ અ°› કº¾Ц¸Цє 

આ¾щ»Ц ¯¸Ц¸ Ш³¹¸ђ º± કºЪ³щ, ¢ Ь§ºЦ¯ ÂºકЦº, આ°Ъ, ³Ъ¥щ³Ц Ш³¹¸ђ કº ъ ¦ ъ:- 

∞. ªаєકЫ ÂєΦЦ અ³щ આºѕ·.- 

(∞) આ Ш³¹¸ђ ¢ Ь§ºЦ¯ ĠЦÃક Â ЬºΤЦ (ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ³щ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ђ³Ц ´¢Цº, ·Ô°Цє અ³щ Â щ¾Ц³Ъ ¿º¯ђ) 

Ш³¹¸ђ, ∟√∟∞ કÃ ъ¾Ц¿ щ. 

(∟) ¯ щ ºЦ§´Ħ¸Цє ¯ щ³Ъ ĬШÂШˇ³Ъ ¯ЦºЪ¡°Ъ અ¸»¸Цє આ¾¿ щ. 

∟. ã¹ЦÅ¹Ц.- 

(∞) આ Ш³¹¸ђ¸Цє, Â є±·↓°Ъ અ×¹°Ц અ щ́ШΤ¯ ³ Ãђ¹, ¯ђ- 

 (ક) ‘અШ²Ш³¹¸│ એª» щ ĠЦÃક Â ЬºΤЦ અШ²Ш³¹¸, ∟√∞≥ (Â³ ∟√∞≥³ђ ∩≈-¸ђ); 

 (¡) ‘આ¹ђ¢│ એª» щ Ш§·Ц આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, ºЦË¹ આ¹ђ¢;  

 (¢) ‘ÂÛ¹│ એª» щ Ш§·Ц આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, ºЦË¹ આ¹ђ¢³ђ ÂÛ¹;  

 (£) ‘Ĭ Ь̧¡│ એª» щ ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡. 

∟) આ Ш³¹¸ђ¸Цє ¾´ºЦ¹щ»Ц, ´º ѕ¯ Ь ã¹ЦÅ¹Ц કº¾Ц¸Цє આ¾Ъ ³ Ãђ¹ ¯ щ¾Ц અ³щ અШ²Ш³¹¸¸Цє ã¹ЦÅ¹Ц કº¾Ц¸Цє આ¾Ъ Ãђ¹ ¯ щ¾Ц ¿Ú±ђ 

અ³щ ¿Ú±Ĭ¹ђ¢ђ³ђ અ°↓, અШ²Ш³¹¸¸Цє અ³Ьĝ щ̧ ¯ щ¸³ђ §щ અ°↓ આØ¹ђ ¦ ъ ¯ щ § °¿ щ. 
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∩. Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ¸ Ь¡ અ³щ ÂÛ¹³Ц ´¢Цº અ³щ ·Ô°Цє ¶Ц¶¯.- 

(∞) Ĭ Ь̧¡, Ш§·Ц §§³щ ´¢Цº³Ц અШ²કЦШ»ક ´¢Цº ²ђº® (Â Ь´º ªЦઈ¸ çકы»)¸Цє ¸½¾Ц´ЦĦ Ãђ¹ ¯ щª»ђ ´¢Цº અ³щ ·Ô°Цє 

( щ̧½¾¾Ц)³щ Ãક±Цº ºÃ ъ¿ щ. 

(∟) ÂÛ¹, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц ³Ц¹¶ ÂШ¥¾³Ц »£ЬǼ¸ ´¢Цº ²ђº® §щª»ђ ´¢Цº અ³щ આ¾Ц અШ²કЦºЪ³щ ¸½¾Ц´ЦĦ ¶Ъજા ·Ô°Цє 

щ̧½¾¿ щ.  

(∩) કђઈ Ш³ ШǼ¾щ¯³ ( щ́×¿³) щ̧½¾¯Ъ Ãђ¹ ¯ щ¾Ъ Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¹ЬŪ કº ъ»Ъ ã¹ШŪ³Ц ´¢Цº¸Цє°Ъ, ¯ щ³щ ¸½¯Ц 

Ш³ ШǼ¾щ¯³³Ъ કЮ» ºક¸ ક´Ц¯ કº¾Ъ જોઈ¿ щ. 

(∫) Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ђ³Ц ¾щ¯³¸Цє ¾ЦШÁ↓ક ∩% ³Ц ±º ъ, ઉǼºђ¯º Â Ь²Цº®Ц કº¾Ъ જોઈ¿ щ. 

(≈) ´¢Цº, ¸Ã ъ³¯Ц® Ьє અ³щ ¶Ъજા ·Ô°Цє, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц એકШĦ¯ µі¬¸Цє°Ъ ¥аક¾¾Ц જોઈ¿ щ. 

∫. ºЦË¹ આ¹ђ¢³Ц Ĭ¸ Ь¡ અ³щ ÂÛ¹³Ц ´¢Цº અ³щ ·Ô°Цє ¶Ц¶¯.- 

(∞) Ĭ Ь̧¡, ¢Ь§ºЦ¯ ÃЦઈકђª ↔³Ц Â щ¾Цº¯ (¾ ↓̄¸Ц³) §§ (sitting judge)³щ ¸½¾Ц´ЦĦ Ãђ¹ ¯ щª»ђ ´¢Цº અ³щ ·Ô°Цє ( щ̧½¾¾Ц)³щ Ãક±Цº 

ºÃ ъ¿ щ. 

(∟) ÂÛ¹, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц અШ²ક ÂШ¥¾³Ц »£ЬǼ¸ ´¢Цº ²ђº® §щª»ђ ´¢Цº અ³щ આ¾Ц અШ²કЦºЪ³щ ¸½¾Ц´ЦĦ ¶Ъજા ·Ô°Цє 

щ̧½¾¿ щ.  

(∩) કђઈ Ш³ ШǼ¾щ¯³ щ̧½¾¯Ъ Ãђ¹ ¯ щ¾Ъ Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¹ЬŪ કº ъ»Ъ ã¹ШŪ³Ц ´¢Цº¸Цє°Ъ, ¯ щ³щ ¸½¯Ц Ш³ ШǼ¾щ¯³³Ъ કЮ» 

ºક¸ ક´Ц¯ કº¾Ъ જોઈ¿ щ. 

(∫) ÂÛ¹³Ц ¾щ¯³¸Цє ¾ЦШÁ↓ક ∩% ³Ц ±º ъ, ઉǼºђǼº Â Ь²Цº®Ц કº¾Ъ જોઈ¿ щ. 

(≈) ´¢Цº, ¸Ã ъ³¯Ц® Ьє અ³щ ¶Ъજા ·Ô°Цє, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц એકШĦ¯ µі¬¸Цє°Ъ ¥аક¾¾Ц જોઈ¿ щ. 

≈. ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ³щ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ¸ Ь¡ અ³щ ÂÛ¹³Ъ Âщ¾Ц³Ъ અ×¹ ¶ђ»Ъઓ અ³щ ¿º¯ђ.- 

(∞) ¯¶Ъ¶Ъ ¹ђÆ¹¯Ц.-  ºЦË¹ ÂºકЦº ъ, આ અ°› Ш³Ч±↔Γ કº ъ»Ц ÂǼЦШ²કЦºЪ ˛ЦºЦ ¯¶Ъ¶Ъ ºЪ¯ щ ¹ђÆ¹ (Ãђ¾Ц³Ьє) જાÃ ъº કº¾Ц¸Цє આ¾щ ¯ щ 

ШÂ¾Ц¹, કђઈ ã¹ШŪ³Ъ Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¸® аક કº¾Ъ જોઈ¿ щ ³ШÃ.  

(∟) ĬÂє¢ђ´Ц¯ ¡Ц»Ъ ´¬щ»Ъ §¢Ц.-  ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, Ш§·Ц આ¹ђ¢¸Цє, Ĭ Ь̧¡³Ц ÃђˆЦ³Ъ, ĬÂ є¢ђ´Ц¯ ¡Ц»Ъ ´¬ щ»Ъ 

§¢Ц³Ц ЧકçÂЦ¸Цє, ºЦË¹ ÂºકЦº³щ, Âѓ°Ъ ШÂШ³¹º ÂÛ¹³Ъ Ĭ Ь̧¡ ¯ºЪકы કЦ¸ કº¾Ц ¸Цª ъ Ш³¸® аક કº¾Ц³Ъ ÂǼЦ ºÃ ъ¿ щ.   

(∩) ºજા અ³щ ¯¶Ъ¶Ъ ÂЦº¾Цº અ³щ ÃђЩç´ª»³Ъ ÂЬШ¾²Цઓ.- ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ³щ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ђ, ºЦË¹ 

ÂºકЦº³Ц ¯ щ¸³ щ Â¸કΤ ¾¢ ↓³щ, »Ц¢ Ь ´¬¯Ъ જો¢¾Цઈઓ Ĭ¸Ц® щ ¸½¾Ц´ЦĦ ºજા, ºજા Ĭ¾ЦÂ ºЦÃ¯, ¯¶Ъ¶Ъ ÂЦº¾Цº અ³щ 

ÃђЩç´ª»³Ъ Â ЬШ¾²Цઓ ( щ̧½¾¾Ц)³щ Ãક±Цº ºÃ ъ¿ щ.  

(∫) ³Ц®ЦકЫ¹ અ³щ ¶Ъજા ШÃ¯Âє¶ є²ђ³Ъ જાÃ ъºЦ¯.- Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹એ, (´ђ¯Ц³ђ) Ãђˆђ ç¾ЪકЦº¯Ц ´Ã ъ»Цє, ´ђ¯Ц³Ъ અçÄ¹Ц¸¯ђ અ³щ 

´ђ¯Ц³Ъ §¾Ц¶±ЦºЪઓ અ³щ ³Ц®ЦકЫ¹ અ³щ અ×¹ ШÃ¯Â є¶є²ђ³Ъ જાÃ ъºЦ¯ કº¾Ъ જોઈ¿ щ. 

(≈) Âщ¾Ц³Ъ અ×¹ ¿º¯ђ.- 

(ક) આ Ш³¹¸ђ¸Цє §щ³Ц Â є¶є²¸Цє ç´Γ જો¢¾Цઇ કº¾Ц¸Цє આ¾Ъ ³ Ãђ¹ ¯ щ¾Ъ, Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹³Ъ Â щ¾Ц³Ъ ¶ђ»Ъઓ અ³щ 

¿º¯ђ, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц ¯ щ¸³ щ Â¸કΤ ¾¢ ↓³щ »Ц¢ Ь ´¬¯Ъ Ãђ¹ ¯ щ¾Ъ § ºÃ ъ¿ щ. 

(¡) Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹, ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ъ Â щ¾Ц¸Цє°Ъ Ш³ Ǽ °¹Ц ´¦Ъ, ºЦ∆╗Ъ¹ આ¹ђ¢, ºЦË¹ 

આ¹ђ¢ અ°¾Ц Ш§·Ц આ¹ђ¢ Â¸Τ ¾કЫ»Ц¯ કºЪ ¿ક¿ щ ³ШÃ. 

(¢) Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹એ, ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, Ш§·Ц આ¹ђ¢¸Цє ´ђ¯Ц³Ъ Ã ъШÂ¹¯°Ъ કЦ¸ કº¯Ъ ¾¡¯ щ કђઇ 

»¾Ц±Ъ કЦ¹↓ કº¾Ьє જોઇ¿ щ ³ШÃ.  

(£) ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц ¹°ЦĬÂ є¢, Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹એ, §щ ¯ЦºЪ¡°Ъ ¯ щઓ Ãђˆђ ²ºЦ¾¾Ц³Ьє ¶є² કº ъ ¯ щ 

¯ЦºЪ¡°Ъ ¶щ ¾Á↓³Ъ Ь̧±¯ Â Ь²Ъ, ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ°¾Ц Ш§·Ц આ¹ђ¢ Â¸Τ³Ъ કЦ¹↓¾ЦÃЪ¸Цє ´ΤકЦº Ãђ¹ ¯ щ¾Ъ કђઇ ã¹ШŪ³Ц 

Â є¥Ц»³ અ°¾Ц ¾ÃЪ¾ª Ã ъ«½ Ãђ¹ અ°¾Ц ¯ щ³Ъ ÂЦ°щ Â є¶єШ²¯ Ãђ¹ ¯ щ¾ђ કђઇ ºђ§¢Цº ç¾ЪકЦº¾ђ જોઇ¿ щ ³ШÃ:  

IX-78 
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 ´º ѕ¯ Ь આ Ш³¹¸¸Цє³ђ કђઇ´® ¸§કвº, કы×ĩ ÂºકЦº અ°¾Ц ºЦË¹ ÂºકЦº અ°¾Ц ç°ЦШ³ક ÂǼЦ є̧¬½ અ°¾Ц કђઇ ¾ь²ЦШ³ક ÂǼЦ є̧¬½ 

અ°¾Ц કђઇ કы×ĩЪ¹, ºЦË¹ અ°¾Ц ĬЦ±ъШ¿ક અШ²Ш³¹¸°Ъ અ°¾Ц ¯ щ Ã ъ«½ ç°´Ц¹щ»Ц કђઇ કђ´ђ↓º ъ¿³ અ°¾Ц કі´³Ъ અШ²Ш³¹¸, ∟√∞∩ (Â³ 

∟√∞∩³Ц ∞≤¸Ц)³Ъ ક»¸ ∟-³Ц ¡є¬ (∫≈)¸Цє ã¹ЦÅ¹ЦШ¹¯ ક¹Ц↓ Ĭ¸Ц® щ³Ъ ÂºકЦºЪ કі´³Ъ Ã ъ«½³Ц કђઇ ºђ§¢Цº³щ »Ц¢ Ь ´¬¿щ ³ШÃ. 

(≠) Ш§·Ц આ¹ђ¢ અ³щ ºЦË¹ આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ђ³Ъ Â щ¾Ц³Ъ ¶ђ»Ъઓ અ³щ ¿º¯ђ¸Цє, ¯ щ¸³Ъ ÃђˆЦ³Ъ Ь̧±¯ ±ºШ¸¹Ц³, ¯ щ¸³щ 

¢ щº»Ц· °Ц¹ ¯ щ ºЪ¯ щ µыºµЦº કº¾ђ જોઇ¿ щ ³ШÃ.    

(≡) Ш§·Ц આ¹ђ¢ અ³щ ºЦË¹ આ¹ђ¢³Ц કЦ¸³Ц Ч±¾Âђ અ³щ કЦ¸કЦ§³Ц ક»Цકђ, ºЦË¹ ÂºકЦº³Ц કЦ¸³Ц Ч±¾Âђ અ³щ કЦ¸કЦ§³Ц 

ક»Цકђ §щª»Цє § ºÃ ъ¿ щ. 

≠. ÃђˆЦ અ³щ ¢ђ´³Ъ¹¯Ц³Ц ¿´°.- Ĭ Ь̧¡ અ°¾Ц ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¸® аક ´Ц щ̧» ±º ъક ã¹ШŪએ, ´ђ¯Ц³ђ Ãђˆђ ²ºЦ¾¯Ц ´Ã ъ»Цє, આ 

Ш³¹¸ђ ÂЦ°щ જો¬ щ» ³ а̧³Ц ∞-¸Цє ÃђˆЦ³Ц ¿´° » щ¾Ц જોઇ¿ щ અ³щ ³ а̧³Ц ∟-¸Цє ¢ђ´³Ъ¹¯Ц³Ц ¿´° » щ¾Ц જોઇ¿ щ ¯°Ц ¯ щ¸Цє ÂÃЪ કº¾Ъ જોઇ¿ щ. 

³¸ а³ђ ⌐ ∞ 

(§Ьઓ Ш³¹¸ ≠) 

ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ³щ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ ¸Цª ъ ÃђˆЦ³Ц ¿´°³ђ ³ а̧³ђ 

κѕ, ક., ¡., ºЦË¹ ĠЦÃક ¯કºЦº Ш³¾Цº® આ¹ђ¢…………………/Ш§·Ц ĠЦÃક ¯કºЦº Ш³¾Цº® આ¹ђ¢ ........................................³Ц 

Ĭ Ь̧¡/ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¸® аક °¾Ц°Ъ, ¢ є·Ъº¯Ц а́¾↓ક ĬШ¯ΦЦ »ઉѕ ¦ Ьє / ઇΐº³Ц ³Ц¸ ´º ¿´° »ઉѕ ¦ Ьє કы κѕ, ¸ЦºЪ ĴщΗ Τ¸¯Ц, ΦЦ³ અ³щ 

Ш¾¾щક¶ЬШˇ°Ъ ºЦË¹ આ¹ђ¢/ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡/ÂÛ¹ ¯ºЪકы ¸ЦºЪ µºજો³Ьє ·¹ અ°¾Ц ´Τ´Ц¯, ºЦ¢ અ°¾Ц ъ̨Á Ш¾³Ц Ш³ΗЦ а́¾↓ક અ³щ 

ĬЦ¸ЦШ®ક¯Ц°Ъ ´Ц»³ કºЪ¿ અ³щ κѕ Â єШ¾²Ц³ અ³щ ±ъ¿³Ц કЦ¹±Ц³Ьє Â¸°↓³ કºЪ¿.  

³¸ а³ђ ⌐ ∟ 

(§Ьઓ Ш³¹¸ ≠) 

ºЦË¹ આ¹ђ¢ અ³щ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡ અ³щ ÂÛ¹ ¸Цª ъ³Ц ¢ђ´³Ъ¹¯Ц³Ц ¿´°³ђ ³ а̧³ђ 

κѕ, ક., ¡., ºЦË¹ ĠЦÃક ¯કºЦº Ш³¾Цº® આ¹ђ¢, …………………../Ш§·Ц ¯કºЦº Ш³¾Цº® આ¹ђ¢,……………………³Ц  

Ĭ Ь̧¡/ÂÛ¹ ¯ºЪકы Ш³¸® аક °¾Ц°Ъ, ¢ є·Ъº¯Ц а́¾↓ક ĬШ¯ΦЦ »ઉѕ ¦ Ьє / ઇΐº³Ц ³Ц¸ ´º ¿´° »ઉѕ ¦ Ьє કы κѕ, Ĭ Ь̧¡/ÂÛ¹ ¯ºЪકы³Ъ ¸ЦºЪ µºજો³Ц 

¹ђÆ¹ ´Ц»³ ¸Цª ъ §λºЪ Ãђ¹ ¯ щ ШÂ¾Ц¹, ºЦË¹ આ¹ђ¢/ Ш§·Ц આ¹ђ¢³Ц Ĭ Ь̧¡/ÂÛ¹ ¯ºЪકы ¸ЦºЪ Ш¾¥Цº®Ц Ã ъ«½ º§а કº¾Ц¸Цє આ¾¯Ъ 

અ°¾Ц ¸ЦºЪ જા®¸Цє આ¾¯Ъ કђઇ´® ¶Ц¶¯, ĬÓ¹Τ અ°¾Ц  ´ºђΤ ºЪ¯ щ, કђઇ´® ã¹ШŪ અ°¾Ц ã¹ШŪઓ³щ §®Ц¾Ъ¿ ³ШÃ અ°¾Ц જાÃ ъº 

કºЪ¿ ³ШÃ. 

¢ Ь§ºЦ¯³Ц ºЦË¹´Ц»³Ц κક¸°Ъ અ³щ ¯ щ¸³Ц ³Ц щ̧, 

є́ક§ є́¥Ц», 

ÂºકЦº³Ц ³Ц¹¶ ÂШ¥¾.  

---------- 

  

 ¾ь²ЦШ³ક અ³щ ÂєÂ±Ъ¹ ¶Ц¶¯ђ³ђ Ш¾·Ц¢ 

ÂШ¥¾Ц»¹, ¢Цє²Ъ³¢º, ∞∟¸Ъ ઓÄªђ¶º, ∟√∟∞ 

 ¢ Ь§ºЦ¯ ¢ щ¨ щª¸Цє અєĠщજી¸Цє ĬШÂˇ °¹щ»Ц ¢ Ь§ºЦ¯ ÂºકЦº³Ц ¿Ã ъºЪ Ш¾કЦÂ અ³щ ¿Ã ъºЪ ગૃÃШ³¸Ц↓® Ш¾·Ц¢³Ц ¯ЦºЪ¡њ ≥¸Ъ 

ÂØªъÜ¶º, ∟√∟∞³Ц ÂºકЦºЪ જાÃ ъº³Ц¸Ц ĝ¸Цєકњ જીએ¥/¾Ъ/∟√∟∞³ђ ≥≡/ªЪ´ЪએÂ-∞∫∟√∟√-∫√≡≤-એ».- ³ђ ¢ Ь§ºЦ¯Ъ અ³Ь¾Ц± આ°Ъ 

Â¾↓ »ђકђ³Ъ જા® ÂЦι ĬШÂˇ ક¹ђ↓ ¦ ъ.  

¾Ъ. એ³. ¿щ¡, 

ÂºકЦº³Ц ³Ц¹¶ ÂШ¥¾ 
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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Sachivalaya, Gandhinagar, 19th February, 2022 

CONSUMER PROTECTION ACT, 2019. 
No.GTH/2022/04/CPA/102021/211020/D: In exercise of the powers conferred by section 28 of the Consumer Protection 
Act, 2019 (35 of 2019), the Government of Gujarat in consultation with Government of India, hereby establishes a District 
Consumer Disputes Redressal Commission, to be known as the District Commission, in district of the State with effect 
from the 20th July, 2020 consisting each of, a President and 2(two) members,   

By order and in the name of the Governor of Gujarat, 

PANKAJ PANCHAL, 
Deputy Secretary to Government. 

--------------- 
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PART   IV-A 
Rules and Orders (Other than those published in Parts I,  I-A,  and I-L) made 

 by the Government of Gujarat under the Central Acts 

 

 

 

 
FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Sachivalaya, Gandhinagar, 19th February, 2022 

CONSUMER PROTECTION ACT, 2019. 

No. GTH/2022/03/CPA/102021/211020/D: In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 42 
of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019) the Government of Gujarat in consultation with Government of India, 
hereby establishes a State Consumer Disputes Redressal Commission, to be known as the State Commission, in the State, 
with effect from the 20th July, 2020 consisting of, the following members, namely:-  

Sr.No. Designation of Members Strength  
1 President  01 
2 Judicial Member  03 
3 Non Judicial Member  05 

By order and in the name of the Governor of Gujarat, 

PANKAJ PANCHAL, 
Deputy Secretary to Government. 

--------------- 
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FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Sachivalaya, Gandhinagar, 14th March, 2022 

THE CONSUMER PROTECTION ACT, 2019. 

No.GTH/2022/07/CPA/102021/172670/D: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the 

Consumer Protection Act, 2019, (35 of 2019), the Government of Gujarat hereby establishes a consumer mediation cell 

which shall be attached to each of the District Commissions and the State Commission of the State with effect from the 

20th July, 2020. 

 By order and in the name of the Governor of Gujarat, 

  PANKAJ PANCHAL,  

  Deputy Secretary to Government.     

----------- 

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

 Sachivalaya, Gandhinagar, 8th March, 2022 

THE CONSTITUTION OF INDIA. 

No.GY/7/DLB-1001/2764/JH:- In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of 

India, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Joint Commissioner (Testing), 

Class I, in the Gujarat Drugs Service under the Commissionerate of Food and Drugs Control Administration, 

Recruitment Rules, 2017, Gujarat State namely :- 

1. These rules may be called the Joint Commissioner (Testing), Class I, in the Gujarat Drugs Services under the 

Commissionerate of Food and Drugs Control Administration, Recruitment (Amendment) Rules, 2022. 

2. In the Joint Commissioner (Testing), Class I, in the Gujarat Drugs Services under the Commissionerate of Food 

and Drugs Control Administration, Recruitment Rules, 2017 (hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 2, 

for clause (a), the following clause shall be substituted namely:- 

IV-A-29 86 
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વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૫મી મે, ૨૦૨૨ 

 ગુજરાત ગેઝેટમાાં અાંગ્રેજીમાાં પ્રચસદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના અન્ન, િાગરિક પુિવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિા નવભાગિા સિકાિી 

જાહેિિામા ક્રમાંક (૧) જીટીએચ/૨૦૨૨/૦૩/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી, તાિીખ : ૧૯મી ફેબ્રુઆિી, ૨૦૨૨, (૨) જીટીએચ/ 

૨૦૨૨/૦૪/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી, ૧૯ મી ફેબ્રુઆિી, ૨૦૨૨ અિે (૩) જીટીએચ/૨૦૨૨/૦૭/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/ 

૧૭૨૬૭૦/ડી, ૧૪મી માચચ, ૨૦૨૨-નો ગુજરાતી અનુવાદ આથી સવવ લોકોની જાણ સારૂ પ્રચસદ્ધ કયો છે. 

વી. એિ. શેખ, 
સરકારના નાયબ સચિવ. 

IX Ex.-113 113-1 
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NOTIFICATION 

Under  

The Consumer Protection Act, 2019 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯ હેઠળ  

જાહેિિામું 

અન્ન, િાગરિક પુિવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૯મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૨ 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯. 

ક્રમાંક: જીટીએચ/૨૦૨૨/૦૩/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી :- ગ્રાહક સાંરક્ષણ અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના ૩૫-મા) ની કલમ ૪૨-ની 

પેટા-કલમો (૧) અને (૩) થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર સાથ ેપરામર્વ કરીને, આથી, તારીખ ૨૦મી જુલાઇ, ૨૦૨૦થી 

અમલમાાં આવે તેમ, રાજ્યમાાં, રાજ્ય આયોગ તરીકે જાણીતા નીિેના સભ્યોના બનેલા રાજ્ય ગ્રાહક તકરાર ચનવારણ આયોગની સ્થાપના કરે છે:-  

અિુક્રમાંક સભ્યોિા હોદ્દા સંખ્યાબળ 

૧ પ્રમુખ ૦૧ 

૨ ન્યાચયક સભ્ય ૦૩ 

૩ ચબન-ન્યાચયક સભ્ય ૦૫ 

                                                              ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

પંકજ પંચાલ, 
સરકારના નાયબ સચિવ. 

---------- 

NOTIFICATION 

Under  

The Consumer Protection Act, 2019. 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯ હેઠળ  

જાહેિિામું 

અન્ન, િાગરિક પુિવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૯મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૨. 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯. 

ક્રમાંક: જીટીએચ/૨૦૨૨/૦૪/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૨૧૧૦૨૦/ડી:- ગ્રાહક સાંરક્ષણ અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના ૩૫-મા) ની કલમ 

૨૮થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકાર સાથે પરામર્વ કરીને, આથી, તારીખ ૨૦મી જુલાઇ, ૨૦૨૦થી અમલમાાં આવે તેમ, 

રાજ્યના ચજલ્લામાાં, ચજલ્લા આયોગ તરીકે જાણીતા દરેક પ્રમુખ અને ૨(બે) સભ્યોના બનેલા  ગ્રાહક તકરાર ચનવારણ આયોગની સ્થાપના કરે છે.  

                                                             ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

પંકજ પંચાલ, 

સરકારના નાયબ સચિવ. 

---------- 
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NOTIFICATION 

Under  

The Consumer Protection Act, 2019 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯ હેઠળ  

જાહેિિામું 

અન્ન, િાગરિક પુિવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૧૪મી માિવ, ૨૦૨૨ 

ગ્રાહક સંિક્ષણ અનધનિયમ, ૨૦૧૯. 

ક્રમાંક: જીટીએચ/૨૦૨૨/૦૭/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૧૭૨૬૭૦/ડી:- ગ્રાહક સાંરક્ષણ અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના ૩૫-મા) ની કલમ 

૭૪ની પેટા-કલમ (૧)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, તારીખ ૨૦મી જુલાઇ, ૨૦૨૦થી અમલમાાં આવે તેમ, દરેક ચજલ્લા આયોગ 

અને રાજ્ય આયોગ સાથે સાંલગ્ન રહેરે્ તેવા ગ્રાહક મધ્યસ્થી એકમની સ્થાપના કરે છે.  

                                                             ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,      

પંકજ પંચાલ, 
સરકારના નાયબ સચિવ. 

---------- 

Signed by:Shri P. B. Kanwar
Date: 2022.06.07 13:45:11 +05:30
Reason: Validate Document
Location: Government Central Press,
Gandhinagar

Signature Not Verified



Statement of Delay 

Reasons of delay in laid down on the maize of Legislative Assembly 

of Notifications/Rules under Consumer Protection Act, 2019. 

Notification Date: 21/3/2022 

Consumer Protection Act, 2019 is implemented from 20/07/2020 in the Nation. 

Various Notifications and Rules are to be framed under this Act which are to be laid 

down on the maize of Legislative Assembly in Gujarati and English. 10th Session of 

Fourteen Legislative Assembly was held between Dt. 02/03/2022 to 01/04/2022 and 

11th Session of Fourteen Legislative Assembly and 1st Session of Fifteen Legislative

Assembly was held for a short duration.

Government Printing Press, Gandhinagar had published Gujarati translation of 

above Notification in Govenment Gazzette on dated 01/02/2023. For this reason it has 

been delayed to be placed on the maize of the House during the said sessions of the 

Legislative Assembly. It is requested to kindly consider the same. 

(N.S.Vasava)
Deputy Secretary 

Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department 
Government of Gujarat 
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PART   IV-A 
Rules and Orders (Other than those published in Parts I,  I-A,  and I-L) made 

 by the Government of Gujarat under the Central Acts 

 

 

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Sachivalaya, Gandhinagar, 21st March, 2022 

CONSUMER PROTECTION ACT, 2019. 

No. - GTH/2022/08/CPA/102021/146148/D: - In exercise -of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (p) 
and (q) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), Government of Gujarat, 
hereby makes the following rules, namely :- 

1. Short title and commencement. — 

(1) These rules may be called the Gujarat Consumer Protection (Mediation) Rules, 2022. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Definitions. — 

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, — 

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019); 

(b) "Commission" means the District Commission or the State Commission, as the case may be; 

(c) "Mediation Cell" means a consumer mediation cell established under subsection (1) of section 74 of the 
Act; 

(d) 'President' means the President of the State Commission or the District Commission, as the case may be; 

(e) 'settlement' means a settlement arrived at in the course of a mediation proceeding in respect of all or some 
of the issues involved in a consumer dispute pending before a Consumer Commission. 

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the same 
meaning assigned to them in the Act. 

3. Mediation Cell. - 

(1)  Every Mediation Cell set up in a Commission, shall have a panel of mediators on the recommendation of a 
selection committee consisting of the President and a member of that Commission. 

IV-A Ex.-37 37-1 
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(2) The Mediation Cell shall have such support staff as may be decided by the President of that Commission in 
consultation with the State Government and the State Government shall provide all administrative assistance 
and infrastructure facilities required by the Commission. 

4. Eligibility for empanelmcnt as mediator. —The following persons shall be eligible to be empanelled with a 
Mediation Cell— 

(1) retired District and Session Judges, retired Additional District and Session Judges or other retired Members of 
the Higher Judicial Services of the State ; 

(2) retired Members of a Consumer Commission; 

(3) retired judicial officers, having experience of not less than ten years or an advocate with a minimum experience 
of ten years at Bar; 

(4) the mediators empanelled with the Mediation Cell of High Court or a District Court; 

(5) a person having experience of at least five years in mediation or conciliation; 

(6) experts or other professionals or retired officer of State Government with at least fifteen years' experience as a 
Class - 1 officer. 

5. Disqualifications for empanelmcnt. — 

 1) The following persons shall be disqualified for being empanelled as a Mediator, namely :- 

(a) a person who has been adjudged as insolvent; 

(b) person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are 
pending; 

(c) a person who has been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude; 

(d) a person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary 
authority and are pending or have resulted in a punishment. 

 2) A person who is or has been interested in or connected with the subject matter of the consumer dispute or is 
related to or has been associated or connected in any manner, including in a professional capacity, with any of 
the parties to the consumer disputes or any of their associates, affiliates, promoters, holding companies, 
subsidiaries companies, partners, directors or employees, shall be disqualified for being nominated as a mediator 
in that case. 

6. Establishment of Mediation Cell, and Procedure for empanelment of Mediator. - 

(1) The Mediation Cell attached to State Commission shall be headed by the President of the State Consumer 
Commission. 

(2) In the State Commission, Mediators shall be nominated by the President. 

(3) The Mediation Cell attached to each District Commission shall be headed by the President of that District 
Consumer Commission. 

(4) In the District Commission, Mediators shall be nominated by the President of the respective District 
Commission. 

(5) Each Consumer Commission shall invite applications from eligible persons for empanelment as mediators, by 
publication of a notice in at least one English and one vernacular newspaper widely circulated in its jurisdiction. 

(6) The applications received by the Mediation Cell of State /District Commission for empanelment as mediator 
shall be scrutinized and the list of eligible applications shall be placed before the selection committee 
constituted under sub-section (1) of section 75. 

(7) The Selection Committee consisting of the President and a member of that Commission shall determine its 
procedure for making its recommendation and, after taking into account the suitability, integrity as well as 
relevant experience of the candidates, recommend a panel to be maintained by the Mediation Cell. 

(8) The consent of the persons whose names are included in the panel shall be obtained before empaneling them. 
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(9) The panel of mediators prepared shall be valid for a period of five years. 

7.  Fee of Mediator. - 

(1) A consolidated fee, in a successful mediation shall be paid to the mediator, who conducts the mediation 
proceedings, from the time of reference till their conclusion. 

(2) The fee of the mediator empanelled with a State Consumer Commission and District Commission including 
costs of secretarial assistance and other ancillary expenses, shall be fixed by the President of the State 
Commission case wise, considering the nature of the dispute, in consultation with the State Government. 

(3) In an unsuccessful mediation* half of the aforesaid fee shall be paid to the mediator. 

(4) The fee of the mediator shall be shared equally by the two sets of parlies. 

(5) The mediator who successfully conducts part of the proceedings shall be paid such fee as may be fixed by the 
President of the State Consumer Commission. 

(6) The fee shall be deposited in advance, with the Mediation Cell. 

(7) If a party does not deposit his share of the fee or the cost of mediation, the Consumer Commission may, on 
the application of the mediator or any .other party, direct the .party in default to deposit the same within a~ 
week, and if- 

(a) he fails to deposit such fee or cost, the Consumer Commission may permit the other parties to deposit 
the same and recover the said amount, from the party in default, in the manner prescribed for the 
execution of a money decree by a Civil Court; 

(b) no other party deposits the share of the party in default, the Consumer Commission may terminate the 
mediation proceedings. 

8. Removal of mediator. — If a mediator is discovered to be disqualified of he in any manner misconducts himself as 
a mediator or he is otherwise found unsuitable to continue as a mediator, the Mediation Cell may remove his name 
from the panel of mediators after giving an opportunity of hearing to him. 

9. Re-empanelment of mediator. — Only such mediators shall be eligible for re-empanelment who, in the opinion of 
the Mediation Cell, have successfully and efficiently discharged their functions as empanelled mediators and such 
re-empanelment is made on the basis of the recommendation of the Selection Committee. 

10. Training. —The mediators shall be given appropriate training in conducting mediation by such experts as may be 
nominated by the Mediation Cell and it shall be obligatory for them to attend such training. 

11. Code of conduct. — 

(1) The empanelled mediators shall not communicate, directly or indirectly with any of the parties or their 
associates, affiliates, promoters, holding companies, subsidiaries companies, directors, partners or employees 
or with any of their counsel during pendency of the mediation proceedings, except during the course of the 
mediation, in the presence of the parties or their counsel. 

(2) The empanelled mediator shall not accept any gift or hospitality from any of the parties or their associates, 
affiliates, promoters, holding companies, subsidiaries companies, directors, partners or employees or any of 
their counsel. 

(3) In addition to the disclosure required under clauses (a) and (b) of section-77 each mediator shall disclose the 
following information before commencement of the mediation in a case assigned to him, namely :- 

(a) whether he has or in the past had any personal, business or professional relationship or connection with 
any of the parties to the consumer dispute or other proceedings or any person associated or connected in 
any manner, to any. .of the parties or their- associates, affiliates, parent companies, subsidiaries 
companies, directors, partners or employees; 

(b) whether there exists any circumstance which may give rise to reasonable doubt as to his independence 
and impartiality. 
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(4) Any person who is empaneled in any mediation cell in the State shall not practice in any State or District 
Commission as a lawyer or otherwise during his tenure as a mediator. 

12.  Mediation proceedings. — 
(1) The mediation shall be conducted in the presence of the parties or their authorised representatives or counsel. 
(2) The mediation shall stand terminated on expiry of three months from the date of first appearance before the 

mediator unless the time for completion of mediation is extended by the Consumer Commission, in which case 
it shall stand terminated on expiry of such extended time. 

(3) The parties shall be entitled to appear before the mediator in person or through their respective counsel or 
authorised representatives. 

(4) The mediator shall be guided by the principles of natural justice and fair play but shall not be bound by the 
provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872). 

(5) If a party does not participate in the mediation proceedings, the Consumer Commission may direct such a party 
to participate in the proceedings. 

(6) The parties shall provide all such information to the mediator as may be reasonably required by him for 
conducting the mediation proceedings, 

(7) The record of the proceedings shall be prepared by the mediator on every date and shall be signed by the parties 
or their Counsel, authorised representatives or Attorneys. 

(8) The agreement executed between the parties shall be submitted by the mediator, to the Consumer Commission, 
in a sealed cover, with a forwarding letter. The mediator shall prepare a settlement report of the settlement and 
forward the signed agreement along with such report to the concerned Commission. 

(9) If no agreement is executed between the parties, within the time prescribed in these regulations, the mediator 
shall intimate so, to the Consumer Commission, without in any manner disclosing as to what transpired during 
the mediation proceedings, what was the stand taken by the parties or why the agreement could not be reached. 

13. Role of mediator. — 
(l) The mediator shall attempt to facilitate a voluntary resolution of the disputes between the parties, assist them 

in removing the misunderstandings, if any, and generating options to resolve their disputes, but shall not impose 
any term or any settlement upon the parties. 

(2) The mediator shall explain the terms of the agreement, to the parties, before obtaining their respective 
signatures on it. 

14. Confidentiality. — 
(l) The parties and the mediator shall maintain confidentiality in respect of the events that transpire during the 

mediation proceedings and shall not use or rely upon any information, document etc. produced, the proposals 
and admissions made or the views expressed during the mediation proceedings. 

(2) There shall be no audio or video recording of the mediation proceedings. 
15. Communications. — The mediator shall not communicate with the Consumer Commission except by way of his 

report, with copies to all the parties. 
16. Immunity. — 

(l) No mediator shall be, liable for any civil or criminal proceedings, for any act done or omitted to be done 
bonafidely by him, in his capacity as a mediator. 

(2) The mediator shall not be summoned by a party to appear in a Court or other forum, to testify in regard to any 
information received or the action taken by him during the mediation proceedings. 

17.  Reports.— 
(l) Every Mediation Cell shall submit a quarterly report to the District Commission or the State Commission to 

which it is attached, containing the following information, namely: - 

(a)  a list of its empanelled mediators, including experience and qualifications of each of them; 
(b) the number of cases pending before it at the beginning of the quarter; 
(c) the number of cases referred to it during the quarter;  
(d) the number of cases disposed of during the quarter; 
(e) the number of cases pending at the end of the quarter; 
(f) the number of cases assigned to each mediator, the number of cases disposed of by him during the 

quarter and the number of cases in which the mediation referred to him was successful; 
(g) the number of cases in which the mediation was not successful; 
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(h) the fee paid to each mediator during the quarter. 

(2) The report shall be submitted within one month of the end of each quarter. 

18. Matters not to be referred to mediation. - The following matters shall not be referred to mediation, namely: 
(a) the matters relating to proceedings in respect of medical negligence resulting in grievous injury or death; 
(b) matters which relate to defaults or offences for which applications for compounding of offences have been 

made by one or more parties; 
(c) cases involving serious and specific allegations of fraud, fabrication of documents, forgery, impersonation, 

coercion; 
(d) cases relating to prosecution for criminal and non-compoundable offences; 
(e) cases which involve public interest or the interest of numerous persons who are not parties before the 

commission: 

Provided that, in any case other than those mentioned in this rule, the Commission before which the Case is 
pending may choose not to refer it to appears to the Commission that no elements of a settlement exist which may be 
acceptable to the parties or that mediation otherwise not appropriate having regard to the circumstances of the case and 
the respective positions of the parties. 
19. Refund of fee. - Where the Commission refers the parties to mediation, the complainant shall be entitled to receive 

full amount of application fee paid in respect of such complaint, if a settlement is reached between such parties. 
20. Resort to arbitral or judicial proceedings. - The parties shall not initiate any arbitral or judicial proceedings in 

respect of a matter which is the subject matter of the mediation and also when such parties have expressly undertaken 
not to initiate any such proceeding. 

21. Settlement agreement not to be discharged by death of party thereto. - 
(1) A settlement agreement shall not be discharged by the death of any party thereto and shall be enforceable by 

or against the legal representative of the deceased party. 
(2) Nothing in this rule shall affect the operation of any law by virtue of which any right of action is extinguished 

by the death of a person. 

By order and in the name of the Governor of Gujarat, 
 

PANKAJ PANCHAL, 
Deputy Secretary to Government. 

--------------- 
 

Signed by:Shri P. B. Kanwar
Date: 2022.04.16 11:39:31 +05:30
Reason: Validate Document
Location: Government Central Press,
Gandhinagar

Signature Not Verified
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વૈધાનિક અિે સંસદીય બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૭મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ 

 ગુજરાત ગેઝેટમાાં અાંગ્રેજીમાાં પ્રચસદ્ધ થયેલા ગુજરાત સરકારના અન્ન, િાગરિક પિુવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિા નવભાગિા તાિીખ: 

૨૧મી માર્ચ, ૨૦૨૨-ના સરકારી જાહેિિામા ક્રમાંકઃ જીટીએર્/૨૦૨૨/૦૮/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૧૪૬૧૪૮/ડી- નો ગુજરાતી અનુવાદ આથી 

સવવ લોકોની જાણ સારુ પ્રચસદ્ધ કયો છે. 

વી. એિ. શેખ, 
સરકારના નાયબ સચિવ. 

IX Ex.-18 18-1 
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NOTIFICATION 

under 

The Consumer Protection Act, 2019 

ગ્રાહક સુિક્ષા અનધનિયમ, ૨૦૧૯ 

હેઠળ 

જાહેિિામું 

અન્ન, િાગરિક પુિવઠા અિે ગ્રાહક બાબતોિો નવભાગ 

સચિવાલય, ગાાંધીનગર, ૨૧મી માિવ, ૨૦૨૨  

ગ્રાહક સુિક્ષા અનધનિયમ, ૨૦૧૯ 

ક્રમાંકઃ જીટીએર્/૨૦૨૨/૦૮/સીપીએ/૧૦૨૦૨૧/૧૪૬૧૪૮/ડી:- ગ્રાહક સુરક્ષા અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯ના ૩૫-મા)ની કલમ 

૧૦૨-ની પેટા-કલમ (૧) અને પેટા-કલમ (૨)ના ખાંડો (ધ) અને (ન)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, નીિેના ચનયમો કરે છે:- 

૧. ટ ંકી સંજ્ઞા અિે આિંભ.- 

(૧) આ ચનયમો ગુજરાત ગ્રાહક સુરક્ષા (મધ્યસ્થી) ચનયમો, ૨૦૨૨ કહેવાશે. 

(૨) તે રાજપત્રમાાં તેની પ્રચસચદ્ધની તારીખથી અમલમાાં આવશે. 

૨. વ્યાખ્યા.- 

(૧) આ ચનયમોમાાં, સાંદર્વથી અન્યથા અપેચક્ષત ન હોય, તો- 

(ક) ‘‘અચધચનયમ’’ એટલે ગ્રાહક સુરક્ષા અચધચનયમ, ૨૦૧૯ (સન ૨૦૧૯નો ૩૫-મો); 

(ખ) ‘‘આયોગ’’ એટલે ચજલ્લા આયોગ અથવા યથાપ્રસાંગ, રાજ્ય આયોગ;  

(ગ) ‘‘મધ્યસ્થી એકમ’’ એટલે અચધચનયમની કલમ ૭૪ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ સ્થાપવામાાં આવેલ ગ્રાહક મધ્યસ્થી એકમ;     

(ઘ) ‘પ્રમુખ’ એટલે રાજ્ય આયોગ અથવા યથાપ્રસાંગ, ચજલ્લા આયોગના પ્રમખુ;  

(િ) ‘પતાવટ’ એટલે ગ્રાહક આયોગ સમક્ષ અચનણીત ગ્રાહક તકરારમાાં સામેલ તમામ અથવા કેટલાક મુદ્દાઓની બાબતમાાં 

 મધ્યસ્થી કાયવવાહી દરચમયાન થયેલ પતાવટ.  

(૨) આ ચનયમોમાાં વપરાયેલા પણ અચધચનયમમાાં વ્યાખ્યાચયત ન કરેલા અને વ્યાખ્યાચયત કરેલા શબ્દો અને શબ્દપ્રયોગોનો અથવ, 

 અચધચનયમમાાં તેમનો જે અથવ આપ્યો છે તે જ થશે. 

૩. મધ્યસ્થી એકમ.- 

(૧)    આયોગમાાં સ્થાપાયેલ દરેક મધ્યસ્થી એકમમાાં પસાંદગી સચમચતની ર્લામણ પર પ્રમુખ અને તે આયોગના સભ્યની બનેલી 

 મધ્યસ્થીઓની પનેલ રહેશે.   

(૨) મધ્યસ્થી એકમમાાં રાજ્ય સરકાર સાથે પરામશવ કરીને, તે આયોગના પ્રમખુ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવ ેતેવો સહાયક કમવિારીવગવ 

 રહેશે અને રાજ્ય સરકારે, આયોગ દ્વારા જરૂરી હોય તેવી તમામ વહીવટી સહાય અને આધાર-માળખા સુચવધા પૂરી પાડવી 

 જોઇશે. 

૪.  મધ્યસ્થી તિીકે પસંદગી કિવા માટિેી પાત્રતા.- નીિેની વ્યચિઓ, મધ્યસ્થી એકમમાાં પસાંદગી કરવાને પાત્ર રહેશે- 

(૧)  ચનવૃત્ત ચજલ્લા અને સેશન જજ, ચનવૃત્ત અચધક ચજલ્લા અને સેશન જજ અથવા રાજ્યના ઉચ્ચ ન્યાચયક સેવાઓના અન્ય ચનવૃત્ત 

 સભ્યો; 

(૨)  ગ્રાહક આયોગના ચનવૃત્ત સભ્યો; 

(૩)  દસ વર્વ કરતાાં ઓછો ન હોય તેવો અનુર્વ ધરાવતા ચનવૃત્ત ન્યાચયક અચધકારીઓ અથવા બાર ખાતે ઓછામાાં ઓછો દસ 

 વર્વના અનુર્વ સાથે વકીલ; 

(૪)  હાઈકોટટ અથવા ચજલ્લા કોટટના મધ્યસ્થી એકમ સાથે પસાંદગી પામેલ મધ્યસ્થીઓ; 
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(૫)  મધ્યસ્થી અથવા સમાધાનને લગતી બાબતોમાાં ઓછામાાં ઓછો પાાંિ વર્વનો અનુર્વ ધરાવતો વ્યચિ; 

(૬)   વગવ-૧ના અચધકારી તરીક ેઓછામાાં ઓછા પાંદર વર્વના અનુર્વ સાથે, રાજ્ય સરકારના તજજ્ઞ અથવા અન્ય વ્યાવસાચયકો 

 અથવા ચનવૃત્ત અચધકારી. 

૫.  પસંદગી માટેિી ગેિલાયકાતો.- 

(૧)  નીિેની વ્યચિઓ, મધ્યસ્થી તરીકે પસાંદ થવા માટે લાયક રહેશે નચહ:- 

(ક) નાદાર તરીકે જાહેર કરવામાાં આવ્યો હોય તેવી વ્યચિ; 

(ખ) (એવો) વ્યચિ જનેી ચવરુદ્ધમાાં ફોજદારી કોટટ દ્વારા નૈચતક અધ:પતનને લગતા ફોજદારી આરોપો ઘડવામાાં આવ્યા હોય 

 અને તે અચનણીત હોય; 

(ગ) નૈચતક અધ:પતનને લગતા કોઇ ગુના માટે ફોજદારી કોટટ દ્વારા ગુનેગાર ઠરાવી હોય તેવી વ્યચિ; 

(ઘ) સમુચિત ચશસ્ત સત્તાચધકારી દ્વારા જેની સામે ચશસ્તચવર્યક કાયવવાહી શરૂ કરવામાાં આવી હોય તેવી વ્યચિ અન ેત ે

 અચનણીત હોય અથવા સજામાાં પરરણમી હોય. 

(૨) ગ્રાહક તકરારના કોઈપણ પક્ષકારો અથવા તેમના કોઈપણ સહયોગી (એસોચસએટસ), સહર્ાગી, પ્રયોજકો (પ્રમોટસવ), ચનયાંત્રક 

 (હોલ્ડાંગ) કંપની, આનુર્ાંચગક કંપની, ર્ાગીદારો, ચનયામકો (રડરેકટર) અથવા કામદારો સાથ ેગ્રાહક તકરારની ચવર્યવસ્તુમાાં 

 ચહતસાંબાંધ ધરાવે છે અથવા ધરાવતો હોય અથવા તેની સાથે સાંકળાયેલો છે અથવા સાંકળાયેલો હોય અથવા તેને સાંબાંચધત છે 

 અથવા તેને સાંબાંચધત હોય  અથવા તેની સાથે સાંલગ્ન છે અથવા સાંલગ્ન હોય અથવા વ્યાવસાચયક ક્ષમતા સચહતની કોઈ રીતે 

 જોડાયેલો છે અથવા જોડાયેલો હોય તેવો વ્યચિ, તે રકસ્સામાાં મધ્યસ્થી તરીકે નામચનયુિ થવા માટે ગેરલાયક ઠરશે.  

૬.  મધ્યસ્થી એકમિી સ્થાપિા અિે મધ્યસ્થીિી પસંદગી માટેિી કાયચિીનત.- 

(૧) રાજ્ય ગ્રાહક આયોગના પ્રમુખ દ્વારા રાજ્ય આયોગ સાથે સાંલગ્ન મધ્યસ્થી એકમનુાં નેતૃત્વ કરવામાાં આવશે.  

(૨)  રાજ્ય આયોગમાાં, મધ્યસ્થીઓને પ્રમુખ દ્વારા નામચનયુિ કરવા જોઇશે. 

(૩) દરેક ચજલ્લા આયોગ સાથે સાંલગ્ન મધ્યસ્થી એકમનુાં નેતૃત્વ તે ચજલ્લા ગ્રાહક આયોગના પ્રમુખ દ્વારા કરવામાાં આવશે. 

(૪) ચજલ્લા આયોગમાાં, સાંબાંચધત ચજલ્લા આયોગના પ્રમુખ દ્વારા મધ્યસ્થીઓન ેનામચનયુિ કરવામાાં આવશે.  

(૫) દરેક ગ્રાહક આયોગે, મધ્યસ્થીઓ તરીકે પસાંદગી માટે પાત્ર વ્યચિઓ પાસેથી, તેના કે્ષત્રાચધકારમાાં બહોળો પ્રસાર ધરાવતાાં 

 ઓછામાાં ઓછા એક અાંગ્રેજી અને એક સ્થાચનક ર્ાર્ાના સમાિારપત્રમાાં નોરટસ પ્રચસદ્ધ કરીને અરજીઓ માંગાવવી જોઇશે. 

(૬) રાજ્ય / ચજલ્લાના મધ્યસ્થી એકમે, મધ્યસ્થી તરીકે પસાંદગી માટે પ્રાપ્ત કરવામાાં આવેલ અરજીઓની િકાસણી કરવી જોઇશે અન ે

 પાત્ર અરજીઓની યાદી, કલમ ૭૫-ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રિવામાાં આવેલી પસાંદગી સચમચત સમક્ષ મૂકવી જોઇશે. 

(૭) તે આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યની બનેલી પસાંદગી સચમચતએ, પોતાની ર્લામણ કરવા માટેની તેની કાયવરીચત નક્કી કરવી 

 જોઇશે અન ેઉમેદવારોની યોગ્યતા, સત્યચનષ્ઠા તેમજ અનુરૂપ અનુર્વ ધ્યાનમાાં લીધા પછી, મધ્યસ્થી એકમ ેચનર્ાવવાની હોય 

 તેવી પેનલની ર્લામણ કરવી જોઇશે. 

(૮) જે વ્યચિઓના નામ પેનલમાાં સામલે હોય, તેમની સાંમચત, તેમની પસાંદગી કરતાાં પહેલાાં પ્રાપ્ત કરવી જોઇશે.  

(૯) મધ્યસ્થીઓની તૈયાર કરવામાાં આવલેી પેનલ, પાાંિ વર્વ માટે માન્ય ગણાશે. 

૭.  મધ્યસ્થીિી ફી.- 

(૧) સફળ મધ્યસ્થીમાાં એકચત્રત ફી, સાંદર્વના સમયથી તેના ચનષ્કર્વ સુધી મધ્યસ્થી કાયવવાહી યોજનાર મધ્યસ્થીને િકૂવવી જોઇશે.   

(૨) રાજ્ય આયોગના પ્રમુખે, કેસ મુજબ ચવવાદનો પ્રકાર ધ્યાનમાાં રાખીને, રાજ્ય સરકાર સાથે ચવિારચવચનમય કરીને, દફતરી 

 સહાયના ખિવ અને અન્ય આનુર્ાંચગક ખિવ સચહત રાજ્ય ગ્રાહક આયોગ અને ચજલ્લા આયોગ સાથે પસાંદગી પામેલ મધ્યસ્થીની 

 ફી, નક્કી કરવી જોઇશે. 

(૩) અસફળ મધ્યસ્થીમાાં, મધ્યસ્થીને ઉપયુવિ ફીનો અડધો ર્ાગ િૂકવવો જોઇશે. 

(૪) મધ્યસ્થીની ફી, બાંને્ન પક્ષકારોના જૂથ દ્વારા સમાન રીતે વહેંિવી જોઇશે.  
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(૫) કાયવવાહીના ર્ાગને સફળતાપવૂવક યોજનાર મધ્યસ્થીને, રાજ્ય ગ્રાહક આયોગના પ્રમુખ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે તેવી ફી 

 િકૂવવી જોઇશે. 

(૬) ફી મધ્યસ્થી એકમમાાં અગાઉથી જમા કરાવવી જોઇશે. 

(૭) કોઇ પક્ષકાર તેની ફીનો ચહસ્સો અથવા મધ્યસ્થીનો ખિવ જમા ન કરાવે, તો ગ્રાહક આયોગ, મધ્યસ્થી અથવા અન્ય કોઇ 

 પક્ષકારની અરજી પર, કસૂર કરનાર પક્ષકારને એક અઠવારડયાની અાંદર તે જમા કરાવવાનો આદેશ આપી શકશે, અને જો- 

(ક) તે આવી ફી અથવા ખિવ જમા કરવામાાં ચનષ્ફળ રહે, તો ગ્રાહક આયોગ, અન્ય પક્ષકારોને તે જમા કરવાની અન ે

દીવાની કોટટ દ્વારા કરવામાાં આવેલા નાણાને લગતા હુકમનામાના અમલ માટે ઠરાવેલી રીતે, કસૂર કરનાર પક્ષકાર 

પાસેથી સદરહુ રકમ વસૂલ કરવાની પરવાનગી આપી શકશે; 

(ખ) અન્ય કોઇપણ પક્ષકાર, કસૂર કરનાર પક્ષકારનો ચહસ્સો જમા ન કરે, તો ગ્રાહક આયોગ, મધ્યસ્થી કાયવવાહીનો અાંત 

લાવી શકશે. 

૮.  મધ્યસ્થીિે દ િ કિવા બાબત.- મધ્યસ્થી ગેરલાયક હોવાનુાં જણાય અથવા તે પોતે મધ્યસ્થી તરીકે કોઇ રીતે ગેરવતવણૂક કરે અથવા ત ે

 અન્યથા મધ્યસ્થી તરીકે િાલુ રહેવા માટે, અયોગ્ય હોવાનુાં જણાય, તો મધ્યસ્થી એકમ, તેને સુનવણીની તક આપ્યા બાદ, તેનુાં નામ 

 મધ્યસ્થીઓની પનેલમાાંથી દૂર કરી શકશે.  

૯.  મધ્યસ્થીિી ફેિ પસંદગી કિવા બાબત.- મધ્યસ્થી એકમના અચર્પ્રાયમાાં, જેમણે પોતાના પસાંદગી પામેલા મધ્યસ્થીઓ તરીકેના કાયો 

 સફળતાપૂવવક અને કાયવક્ષમ રીતે કયાવ હોય અને જેમની પસાંદગી સચમચતની ર્લામણના આધારે આવી ફેરપસાંદગી કરવામાાં આવી હોય 

 માત્ર તેવા મધ્યસ્થીઓ જ ફેરપસાંદગી માટે પાત્ર ગણાશે. 

૧૦.  તાલીમ.- મધ્યસ્થીઓને, મધ્યસ્થી એકમ દ્વારા નામચનયિુ કરવામાાં આવ ેતેવા ચનષ્ણાત દ્વારા  મધ્યસ્થી(ની કાયવવાહી) યોજવામાાં યોગ્ય 

 તાલીમ આપવામાાં આવશે અને આવી તાલીમમાાં ર્ાગ લેવો તેમના માટે ફરચજયાત રહેશે. 

૧૧.  આર્ાિસંનહતા.- 

(૧) પસાંદગી પામેલ મધ્યસ્થીએ, મધ્યસ્થીની પ્રચિયા દરચમયાન હોય તે ચસવાય, પક્ષકારો અથવા તેમના સલાહકારની હાજરીમાાં, 

 પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીત,ે કોઇપણ પક્ષકારો અથવા તેના સહયોગી, સહર્ાગી, પ્રયોજકો, ચનયાંત્રક (હોલ્ડાંગ) કંપની, આનુર્ાંચગક 

 કંપની, ચનયામકો (રડરેક્ટર), ર્ાગીદારો અથવા કમવિારીઓ અથવા તેમના કોઇપણ સલાહકાર સાથે મધ્યસ્થી કાયવવાહી 

 અચનચણવત હોય તે દરચમયાન, સાંપકક કરવો જોઇશે નચહ.  

(૨) પસાંદગી પામેલ મધ્યસ્થીએ, કોઇપણ પક્ષકાર અથવા તેના સહયોગી, સહર્ાગી, પ્રયોજકો, ચનયાંત્રક (હોલ્ડાંગ) કંપની, 

આનુર્ાંચગક  કંપની, ચનયામકો, ર્ાગીદારો અથવા કમવિારીઓ અથવા તેમના કોઇપણ સલાહકાર તરફથી કોઇ બચક્ષસ અથવા આચતથ્ય 

 સ્વીકારવુાં જોઇશે નચહ. 

(૩) કલમ ૭૭ ના ખાંડો (ક) અને (ખ) હેઠળની આવશ્યક સ્પષ્ટતા ઉપરાાંત, દરેક મધ્યસ્થીએ તેમને સોંપવામાાં આવેલા કેસમાાં 

 મધ્યસ્થીની શરૂઆત કરતા પહેલા નીિેની માચહતી જાહેર કરવી જોઇશે:-  

(ક) તે ગ્રાહક તકરાર અથવા અન્ય કાયવવાહીના કોઇ પક્ષકારો અથવા કોઇ રીતે તેની સાથે જોડાયેલી અથવા સાંકળાયેલી 

 (સાંલગ્ન) કોઇ વ્યચિ સાથે, પક્ષકારો પૈકીના કોઇ પક્ષકાર અથવા તેમના સહર્ાગી, સહયોગી, મૂળ કંપની, આનુર્ાંચગક 

 કંપની, ચનયામકો (રડરેક્ટર), ર્ાગીદારો અથવા કામદારો સાથે કોઇ અાંગત, ધાંધાકીય અથવા વ્યાવસાચયક સાંબાંધ અથવા 

 જોડાણ ધરાવે છે અથવા ર્ૂતકાળમાાં ધરાવતા હતા કે કેમ;  

(ખ) તેની સ્વતાંત્રતા અને ચનષ્પક્ષતાને લગતી વાજબી શાંકા ઊર્ી થઇ શકે તેવા કોઇ સાંજોગ પ્રવતે છે કે કેમ.  

(૪) રાજ્યમાાં કોઇ મધ્યસ્થી એકમમાાં પસાંદગી પામેલી હોય તેવી કોઇ વ્યચિએ, વકીલ અથવા અન્યથા તેની મુદત દરચમયાન 

 મધ્યસ્થી તરીકે કોઇ રાજ્ય અથવા ચજલ્લા આયોગમાાં કામકાજ કરવુાં જોઇશે નચહ.   

૧૨.  મધ્યસ્થીિી કાયચવાહી.- 

(૧) મધ્યસ્થીની કાયવવાહી, પક્ષકારો અથવા તેમના અચધકૃત કરેલા પ્રચતચનચધઓ અથવા સલાહકારની હાજરીમાાં યોજવી જોઇશે. 

(૨) મધ્યસ્થીની કાયવવાહી, મધ્યસ્થ સમક્ષની પ્રથમ હાજરી (ઉપલસ્થચત)ની તારીખથી ત્રણ મચહનાની મુદત પૂરી થય,ે સમાપ્ત થયેલી 

 ગણાશે ચસવાય કે ગ્રાહક આયોગ દ્વારા મધ્યસ્થીની કાયવવાહી પૂણવ કરવા માટેની મુદત(સમય) લાંબાવવામાાં આવી હોય, જે 

રકસ્સામાાં  (સમય લાંબાવવાના રકસ્સામાાં) તે કાયવવાહી આવી લાંબાવેલી મુદત પૂરી થયે સમાપ્ત થયેલી ગણાશે.  
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(૩) પક્ષકારો, મધ્યસ્થ સમક્ષ વ્યચિગત રીતે અથવા તેમના સાંબાંચધત સલાહકાર અથવા અચધકૃત કરેલા પ્રચતચનચધઓ મારફત 

 ઉપલસ્થત રહેવા હકદાર રહેશે.  

(૪) મધ્યસ્થ વ્યચિ, કુદરતી ન્યાયના ચસદ્ધાાંતો અને ચનષ્પક્ષ વ્યવહારથી પ્રરેરત હોવો જોઇશે, પણ ફોજદારી કાયવરીચત અચધચનયમ 

 ૧૯૦૮ (સન ૧૯૦૮ના ૫-મા) અથવા ર્ારતનો પુરાવા અચધચનયમ, ૧૮૭૨ (સન ૧૮૭૨-ના ૧લા) ની જોગવાઇઓથી 

 બાંધનકતાવ રહેશે.  

(૫) કોઇ પક્ષકાર, મધ્યસ્થીની કાયવવાહીમાાં ર્ાગ લેતો નથી, તો ગ્રાહક આયોગ, આવા પક્ષકારને કાયવવાહીમાાં ર્ાગ લેવા માટે આદેશ 

 કરી શકશે.  

(૬) પક્ષકારોએ, મધ્યસ્થ વ્યચિને મધ્યસ્થીની કાયવવાહી કરવા માટે વાજબી રીતે આવશ્યક હોય તેવી તમામ માચહતી પૂરી પાડવી 

 જોઇશે.  

(૭) કાયવવાહીનો રેકડવ, મધ્યસ્થ વ્યચિએ દરેક તારીખે તૈયાર કરવો જોઇશે અને તેના પર પક્ષકારો અથવા તેના સલાહકાર, અચધકૃત 

 કરેલા પ્રચતચનચધઓ અથવા મુખત્યાર-વ્યચિની સહી લેવી જોઇશે.  

(૮) પક્ષકારો વચ્ચે કરેલો કરાર મધ્યસ્થ વ્યચિએ, ગ્રાહક આયોગને, સીલ કરેલા કવરમાાં, રવાના પત્ર સાથે સાદર કરવો જોઇશે.  

(૯) પક્ષકારો વચ્ચે કોઇપણ કરાર કરવામાાં આવ્યો ન હોય, તો આ ચવચનયમોમાાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેના સમયની અાંદર મધ્યસ્થ વ્યચિએ, 

 કોઇ બીજી રીતે જાહેર કયાવ વગર મધ્યસ્થીની કાયવવાહી દરચમયાન શુાં જાણવા મળયુાં, પક્ષકારો દ્વારા શેની તરફેણ કરવામાાં આવી 

 હતી અથવા કરાર શા માટે પહોંિાડી શકાયો ન હોતો તેની જાણ ગ્રાહકે આયોગને કરવી જોઇશે.  

૧૩.  મધ્યસ્થ વ્યનિિી ભ નમકા.-  

(૧) મધ્યસ્થ વ્યચિએ, પક્ષકારો વચ્ચ ેતકરારોના સ્વૈલછછક ચનરાકરણને સગુમ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઇશે, ગેરસમજ, કોઇ 

 હોય તો, તેને દૂર કરવા તેમને સહાય કરવી જોઇશે અને તેમની તકરારોનો ઉકેલ લાવવાના ચવક્પો રજ ૂ કરવા જોઇશે પણ 

 પક્ષકારો પર કોઇ બોલી અથવા પતાવટ લાદવી જોઇશે નચહ.  

(૨) મધ્યસ્થ વ્યચિએ, પક્ષકારોને કરારની બોલીઓ,  તેના પર તેમની સાંબાંચધત સહી મેળવતા પહેલા સ્પષ્ટ કરવી જોઇશે.  

૧૪.  ગોપિીયતા બાબત.- 

(૧) પક્ષકારો અને મધ્યસ્થ વ્યચિએ, મધ્યસ્થીની કાયવવાહી દરચમયાન જાણવા મળેલી ઘટનાઓના સાંબાંધમાાં ગોપનીયતા જાળવવી 

 જોઇશે અને મધ્યસ્થીની કાયવવાહી દરચમયાન રજૂ કરવામાાં આવેલી કોઇ માચહતી, દસ્તાવેજ વગેરે, કરવામાાં આવેલી દરખાસ્તો 

 અને કબૂલાતો અથવા મધ્યસ્થીની કાયવવાહી દરચમયાન વ્યિ કરેલા અચર્પ્રાય-નો ઉપયોગ કરવો જોઇશે નચહ અથવા તેના પર 

 આધાર રાખવો જોઇશે નચહ.  

(૨) મધ્યસ્થીની કાયવવાહીનુાં કોઇપણ ઓરડયો અથવા ચવરડયો રેકોરડિંગ રહેશે નચહ.  

૧૫. પિસ્પિ સંપકક બાબત.- મધ્યસ્થ વ્યચિએ, તમામ પક્ષકારોને નકલો સાથે, તેના રરપોટટ(અહેવાલ)ના માધ્યમ ચસવાય, ગ્રાહક આયોગ 

સાથે કોઇ સાંપકક કરવો જોઇશે નચહ. 

૧૬. મુનિ.-  

(૧) કોઇપણ મધ્યસ્થ વ્યચિ, તેની મધ્યસ્થ (વ્યચિ) તરીકેની ક્ષમતામાાં, કોઇ દીવાની અથવા ફોજદારી કાયવવાહી માટે, તેના દ્વારા 

 શુદ્ધબુચદ્ધપૂવવક કરવામાાં આવ્યુાં  હોય અથવા કરવાનુાં રહેવા દેવામાાં આવ્યુાં હોય તેવા કોઇ કૃત્ય માટે જવાબદાર ગણાશે નચહ.  

(૨) મધ્યસ્થ વ્યચિને, પક્ષકાર દ્વારા કોટટ અથવા બીજા કોઇ ફોરમમાાં હાજર થવા, મેળવેલી કોઇ માચહતીના સાંબાંધમાાં ખાતરી કરવા 

 અથવા તેના દ્વારા મધ્યસ્થીની કાયવવાહી દરચમયાન લેવામાાં આવેલા પગલાના સાંબાંધમાાં ખાતરી કરવા ફરમાવવામાાં આવશે નચહ.  

૧૭. રિપોટટ (અહેવાલ) .-  

(૧) દરેક મધ્યસ્થ એકમ (સેલ) -એ નીિેની માચહતી ધરાવતો ચત્રમાચસક રરપોટટ (અહેવાલ), તે જેની સાથે જોડાયેલા હોય તે ચજલ્લા 

 આયોગ અથવા રાજ્ય આયોગ-ને રજૂ કરવો જોઇશે:-  

(ક) પેનલમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો હોય તેવા તેના દરેક મધ્યસ્થ વ્યચિઓની, તેમના અનુર્વ અને લાયકાત સચહતની 

યાદી;  

(ખ) ચત્રમાસના પ્રારંર્ે તનેી સમક્ષ અચનચણવત હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા;  
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(ગ) ચત્રમાસ દરચમયાન પુછાણ માટે મોકલવામાાં આવેલા કેસોની સાંખ્યા;  

(ઘ) ચત્રમાસ દરચમયાન ચનકાલ કરવામાાં આવેલા કેસોની સાંખ્યા;  

(િ) ચત્રમાસના અાંતે અચનચણવત હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા;  

(છ) દરેક મધ્યસ્થ વ્યચિને સોંપવામાાં આવેલા કેસોની સાંખ્યા, ચત્રમાસ દરચમયાન તેના દ્વારા ચનકાલ કરવામાાં આવ્યો હોય 

તેવા કેસોની સાંખ્યા અને જેમાાં મધ્યસ્થીની કાયવવાહી માટે તેને પુછાણ માટે મોકલવામાાં આવેલા સફળ થયા હોય તેવા 

કેસોની સાંખ્યા;  

(જ) જેમાાં મધ્યસ્થીની કાયવવાહી સફળ ન થઇ  હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા;  

(ઝ) ચત્રમાસ દરચમયાન દરેક મધ્યસ્થને િકૂવવામાાં આવેલી ફી.  

(૨) રરપોટટ (અહેવાલ), દરેક ચત્રમાસ પૂણવ થાય તેના એક મચહનાની અાંદર રજૂ કરવો જોઇશે.  

૧૮.  મધ્યસ્થી(િી કાયચવાહી) માટે પછુાણ અંગે મ કવાિી િ હોય તેવી બાબતો.- નીિેની બાબતો મધ્યસ્થ(ની કાયવવાહી) માટે પુછાણ માટે 

 મોકલવાની રહેશે:  

(ક) ર્ારે ઇજા અથવા મૃત્યુમાાં પરરણમે તેવી તબીબી બેદરકારીના સાંબાંધમાાં કરવામાાં આવતી કાયવવાહી સાંબાંચધત બાબતો;  

(ખ) એક અથવા વધારે પક્ષકારો દ્વારા ગનુાની માાંડવાળ માટે અરજી કરવામાાં આવી હોય તેવા કસૂર અથવા ગનુાને સાંબાંચધત બાબતો;  

(ગ) દગો, બનાવટી દસ્તાવેજો ઊર્ા કરવા, બનાવટ, બીજાનુાં નામ ધારણ કરી ગુનો કરવો, જબરદસ્તી કરવી જેવા ગાંર્ીર અન ે

 િોક્કસ આરોપોનો સમાવેશ થતો હોય તેવા કેસ;  

(ઘ) ફોજદારી અને ચબન-માાંડવાળપાત્ર ગનુા માટેની કોટટ કાયવવાહી સાંબાંચધત કેસ;  

(િ) જાહેર ચહત અથવા આયોગ સમક્ષ પક્ષકારો ન હોય તેવી અનેક વ્યચિઓનુાં ચહત સમાચવષ્ટ હોય તેવા કેસ:  

 પરંતુ આ ચનયમમાાં જણાવ્યા હોય ત ેચસવાયના કોઇ રકસ્સામાાં, કસે જેની સમક્ષ અચનચણવત હોય તે આયોગ, પક્ષકારોને માન્ય રહે 

તેવા પતાવટના કોઇ પણ પરરબળો અલસ્તત્વમાાં ન હોવાનુાં અથવા મધ્યસ્થીની કાયવવાહી અન્યથા ઉચિત ન હોવાનુાં જણાય, તો કેસના 

સાંજોગો અને પક્ષકારોની સાંબાંચધત લસ્થચતને લક્ષમાાં લઇને, તે (કેસ) પુછાણ અથે આયોગને ન મોકલવાનુાં પસાંદ કરી શકશે.  

૧૯.  ફી રિફંડ આપવા બાબત.- આયોગ,  પક્ષકારોને મધ્યસ્થી(ની કાયવવાહી) માટે પુછાણ અથે મોકલે, ત્યારે ફરરયાદી, આવા પક્ષકારો વચ્ચે 

 પતાવટ થઇ હોય, તો આવી ફરરયાદના સાંબાંધમાાં િૂકવેલી અરજી ફીની પરૂેપૂરી રકમ મેળવવા હકદાર થશે. 

૨૦.  લવાદી અથવા અદાલતી કાયચવાહીિો આશ્રય લેવા બાબત.- પક્ષકારોએ, મધ્યસ્થી(ની કાયવવાહી)નુાં ચવર્યવસ્તુ હોય અને આવી 

કોઇપણ  કાયવવાહી શરૂ ન કરવાની સ્પષ્ટપણે બાાંયધરી આપી હોય, ત્યારે પણ તેવી બાબતોના સાંબાંધમાાં કોઇ લવાદી અથવા અદાલતી કાયવવાહી 

 શરૂ કરવી જોઇશે નચહ.  

૨૧.  પક્ષકાિિું મૃત્યુ  થયું હોય તવેા રકસ્સામાં પતાવટ કિાિ  િજ  િ કિવા બાબત.-  

(૧)  કોઇપણ પક્ષકારના મૃત્યુના રકસ્સામાાં, પતાવટ કરાર રજૂ કરવાનો રહેશે નચહ અને તેનો (પતાવટ કરારનો) મૃત્યુ પામેલા 

 પક્ષકારના કાયદેસરના પ્રચતચનચધ દ્વારા અથવા તેના ચવરુદ્ધમાાં  અમલ કરવાયોગ્ય રહેશે.  

(૨)  કાયવવાહીનો કોઇ હક જે વ્યચિનુાં મૃત્યુ થવાથી જતો રહ્યો હોય તેના કારણે આ ચનયમમાાંનો કોઇપણ મજકૂર, કોઇ કાયદાની 

 કામગીરીને અસરકતાવ થશે નચહ.  

              ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

       પંકજ પંર્ાલ, 

       સરકારના નાયબ સચિવ. 
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