
 

 

ग्राशक चऱलऱीची नली ददळा 
          ॲड. किशोर ललु्ला 
 

 एक रुऩमा द्मा आणण भोफाईर घेऊन जा, एक शजाय रूऩमात भोटायवामकर, फ्रॅटच्मा कजााचे शप्ते बफल्डय 
बयणाय, आठ ददलवावाठी ५०% वलरत अळा प्रकायच्मा जादशयाती गेरी ककत्मेक लऴा वुरू अवून आजशी ग्राशक अळा 
बूरथाऩाांना फऱी ऩडत आशेत. इतकेच नाशीतय दागगने ऩॉलरळ करून देण्माच्मा ननलभत्ता ने वोन्माची चोयी कयणे,  
टेलरपोन, लीज आणण ऩाणी माांची चुकीची आरेरी बफरे न तऩावता बयणे, खयेदी केरेल्मा लसतूांची ल वेलाांची बफरे न 
भागणे, चुकीची ऑनराईन खयेदी अळा प्रकायचा लेंधऱेऩणा ग्राशकाांचा देखीर कभी शोत नाशी. वांऩूणा अथाव्मलसथा 
आणण सलाबावलकच जागरूकतेवाठी प्रमत्नळीर अवरेरी ग्राशक चऱलऱ शी ऩैळाच्मा व्मलशायाबोलती कपयताना ददवते. 
गेल्मा ६० लऴाात बायतीम ग्राशकाांच्मा पवलणुकीांचे प्रकाय जयी फदररे अवरे तयी भूऱ प्रलतृ्ती तीच अवल्माभुऱे एका 
रुटारू अथाव्मलसथेचा जन्भ झारेरा आशे शे नाकायता मेत नाशी. 
 रुटणाये वांघदटत आशेत तवेच ळावनाकडे, वयकायकडे त्माांची ताकद आशे, माउरट ग्राशक अवांघदटत आशेत ; 
आणण नागरयकत्ल ननष्क्रीम आशे. माभुऱे पवलणुकीचे प्रभाण कभी झारेरे नाशी. वऩण्माचे असलच्छ ऩाणी, नागयी 
असलच्छता, रोकवांख्मेंचा उदे्रक वामफय राईभ माांवायख्मा फाफी आऩरा सथामीबाल शोऊन फवरेरा आशे आणण मातून 
आऩण फाशेय ऩडूच ळकत नाशी, अळी नकायात्भक बालना खोरलय रुजरेरी आशे. 
 लयीर वला फाफीांचा वखोर वलचाय कयता अवे रषात मेते की, ऩुढीर २० लऴाात खऱ्मा अथााने ग्राशक चऱलऱ 
मळसली कयालमाची अवल्माव एकभेकाांच्मातीर वलश्लावाशाता जोऩावरी गेरी ऩादशजे. ग्राशक वांघटनाांचे काभ लसतू 
आणण वेला माभधून ग्राशकाांची पवलणूक शोलू नमे, त्मारा नुकवान बयऩाई लभऱाली माऩुयते भमााददत नवून प्रत्मेक 
व्मलशाय ऩायदळाकऩणे झारा ऩादशजे माची जाणील करून देण्माचे आशे. वांऩूणा अथाव्मलसथा शी पक्त ऩैळालयच 
अलरांफून अवते अळी बालना नलीन वऩढीभध्मे ननभााण झाल्माव बायत कधीशी भशावत्ता शोऊ ळकणाय नाशी. अनेक 
लऴााऩूली लसतू आणण ऩैवा मा दोन्शीांची उऩरब्धता आजच्माइतकी नव्शती. आता लसतू आणण ऩैवा दोन्शी कभी जासत 
प्रभाणात प्रत्मेकाकडे आशेत. ऩयांतु भी वभोयच्मारा रुटल्मालळलाम जगूच ळकणाय नाशी शी बालना ददेुलाने यक्तात 
लबनरी आशे. जीलन वुखी शोण्मावाठी पक्त ऩैवाच रागतो शे गशृीत तत्ल झाल्मावायखी अलसथा आरी आशे. ग्राशक 
चऱलऱीने आता मा फाफतीत प्रफोधन ल कृती कयण्माची आलश्मकता आशे.  

 भाझ्मा देळातीर लसतू आणण वेला ऩयकीम देळाऩेषा १० - २० % भशाग लभऱाल्मा, तयी भी मेथूनच घेईन 
अवा प्रचाय झारा ऩादशजे. ऩैवा शे वाध्म नवून ते वाधन आशे. बौनतक वोमी उऩरब्ध झाल्मा म्शणजे कुटूांफ आणण 
देळ वभदृ्ध शोतो अवे नाशी. तळा चुकीच्मा बालना खोडून काढण्मावाठी प्रमत्न झारे ऩादशजेत. ऩयसऩय वलश्लावशताा 
कळी लाढलता मेईर, एकजजनवीऩणाने प्रत्मेकाळी वांलाद कवा वाधता मेईर मा फाफतीतीर लळषण देणे अत्मालश्मक  

लाटते. 
 माकयीता नुवते वयकाय आणण ळावनाने नव्शे तय वला वाभाजजक वेलाबाली वांसथा, ळाऱा, भशावलदमारमे, 
लाचनारमे आणण छोटे-भोठे उदमोजक, व्माऩायी माांनी अळा प्रकायची ऩयसऩयऩूयक वलश्लावधायक ग्राशक चऱलऱ 
लवृद्ध ांगत कयण्मावाठी वतत प्रमत्नळीर अवरे ऩादशजे. सलत:चे काभ आणण पामदा मा व्मनतरयक्त वभाजावाठी 
म्शणजेच ऩमाामाने आऩल्मा देळावाठी आऩण योज काशीतयी केरे ऩादशजे शी बालना जागतृ कयण्मावाठी ग्राशक 
वांघटनाांनी ऩालरे उचरणे अऩेक्षषत आशे. लाचनारम चारलणे म्शणजे शजायो-राखोंच्मा वांख्मेंने ऩुसतके आणून ठेलणे 
शे चुकीचे अवून तरूण वऩढीव लाचनावाठी पे्ररयत करून त्माांच्मा भनाची सलच्छता कयणे अऩेक्षषत आशे. त्मावाठी 



वभाजातीर जाणता लगा ऩयसऩय वांलाद कयण्मावाठी एकत्र मेण्माचे आणण कृतीची पे्रयणा देण्माचे दठकाण शी 
लाचनारमाची बूलभका अवरी ऩादशजे. त्माच धतीलय प्रत्मेक वेलाबाली वाभाजजक वांसथाांनी, पक्त सलत: ठयलून 
घेतरेरे उऩरभ न कयता आणण लयलयचे काभ न कयता वलाांगीण वलचाय कयामरा लळकरे ऩादशजे. सलत:चे सान 
लाढलण्माफयोफय तऱागाऱाऩमांत त्माचा उऩमोग कवा शोईर अवे ग्राशक चऱलऱीचे उदिष्क्ट अवाले. वफवीडी, देणग्मा 
माांच्मा भाध्मभातून पक्त ऩैवे लाटत याशण्माऩेषा ते वत्ऩात्री जातात की नाशी माकडे जातीने रष दमाले रागेर. 
 ‘भी’ म्शणजे नुसता भी नवून त्माभध्मे भाझ्मा कुटूांफाऩावून मुनोऩमांत वला वलश्ल अांतबूात आशेत अवा वलचाय 
मेण्माच्मा दृष्क्टीने लाटचार व्शाली.  व्मक्तीने लभऱलरेरा प्रत्मेक ऩैवा, तवेच वयकाय खचा कयीत अवरेरा ननधी मोग्म 
भागााने चाररा आशे की नाशी ; तवे शोत नवेर तय त्मारा मोग्म लेऱी वलाांनी एकत्र मेलून थोऩलणे शी वभसत 
बायतीमाांची जफाफदायी आशे. थोडक्मात व्मक्तीगत अथला वयकायी ऩैवा अमोग्म जागी तुांफून यादशरा नाशी ऩादशजे.   
 गचत्रऩटाांतून दाखलतात तवा कोणी गुांड दादा शा त्माच्माऩुयता ‘भशावत्ता’ अवतो, ऩण त्माचे अनुमामी, 
कुटुांफीम शे वुद्धा त्माच्माळी बालफद्ध, एकरुऩ, एकजजनवी अवे नवतात. कोणताशी देळ मा ऩद्धतीने भशावत्ता शोऊ 
ळकत नाशी ; षणबय झारा तयी दटकू ळकत नाशी. त्मा वभाजात ऩायदळी, वलश्लावशा, ग्राशकदशताचे व्मलशाय शोत 
अवतीर तयच तो वभाज एकयाष्क्रीमत्लाने भशावत्ता शोईर. त्मावाठी ऩैवा शे वाधन अवते. आजचे अथाव्मलशायात 
ऩैवा शे वाध्म फनत चाररे आशे. त्माभुऱे लाशने, वांदेळलशन, दऱणलऱण, बौनतक वुखवोमी माांची येरचेर ददवू 
रागरी. लळषण, आयोग्म, ग्रांथप्रकाळन, प्रवायभाध्मभे शी भानली वांसकृतीची षेत्रेवुद्धा ऩैवे खेचण्मावाठी याफत आशेत. 
त्माऐलजी ऩयसऩय वलश्लावाची, नागयी वभांजवऩणाची, ऩायदळी, कल्माणकायी व्मलसथा ननभााण कयण्मावाठी 
अथाव्मलशायाांना चारना देणे शे ग्राशक चऱलऱीऩुढे आव्शान आशे. त्मावाठी प्रमत्नाांची नली ददळा ळोधणे आलश्मक 
आशे.  

 वयकाय आणण ळावनाची वलश्लावाशाता तेंव्शाच लाढेर ज्मालेऱी ते वेलाबाली वांसथाांप्रभाणे काभ कयतीर. 
ददेुलाने आऩरे वयकाय वगऱे कयते ऩयांतु ऩरयणाभ पायच कभी प्रभाणात ददवून मेतात. माकयीता वभसत ग्राशकाांनी 
ळावन ल प्रळावन माांना उत्तयदामी माऩुढे फनलरे ऩादशजे. त्मावाठी प्रत्मेक नागयीकाने माकयीता लेऱ द्माला आणण 
षभता लाढलाली मादृष्क्टीने ग्राशक चऱलऱीची नली लाटचार अवाली. 
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