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૧. પ્રસ્તાવના:- 

 ૨૦૧૫માં ફાઓ દ્વારા પ્રકાવશત ર્થયેલા "અન્ન સુરિા અને પોષણ અંગેના અહેવાલ" માં જણાવ્યા મુજબ વવશ્વમાંર્થી 

ર્ૂખમરામાં ઘટાડો ર્થઈ રહ્યો છે પરંતુ તાજેતરમાં રજૂ કરવામાં આવેલા અહેવાલ મુજબ વૈવશ્વક કિાએ ર્ૂખમરાનું પ્રમાણ માત્ર ૧૧ ટકા 

જ ઘટયંુ છે જે અનુમાન કરતાં ઘણં ઓછંુ છે. વષભ ૨૦૧૫માં ૭૮૫ વમવલયન લોકો ર્ૂખમરાનો ર્ોગ બનેલ હતા જે વધીને આજે 

વવશ્વમાં ૮૨૨ વમવલયન જેટલા ર્થવા પામેલ છે. જે જણાવે છે કે આજે પણ વવશ્વમાં દસમાંર્થી એક વ્યવતત ર્ૂખમરાનો વશકાર છે. જેના 

કારણે વવશ્વમાંર્થી ર્ૂખમરાની સંપૂણભપણે નાબૂદીનો લક્ષયાંક ૨૦૧૫ ર્થી વધારીને ૨૦૩૦ સુધી કરવામાં આવેલ છે. ર્ારતે પણ કૃવષ િેત્રે 

પ્રગવત કરીને વવવવધ પાકો અને અનાજમાં સ્વાવલંબન પ્રાપ્ત કરેલ હોવા છતાં અન્ન સલામતીની બાબતમાં આજે પણ વવશ્વર્થી ઘણં 

પાછળ છે. ર્ારતમાં અનાજના સંચાલનની વ્યવસ્ર્થા અને યોગ્ય નીવતના અર્ાવે અનાજનો પુરવઠો હોવા છતાં દેશમાં લાખો લોકો 

ર્ૂખમરા અને કુપોષણનો ર્ોગ બની રહ્યા છે, તેર્થી ર્ારતે અન્ન સલામતી માટે અનાજની ઉપલબ્ધતા, ઉપયોગીતા તેમજ વસ્ર્થરતા પર 

વધુ ર્ાર આપવાની જરૂરી છે. 

૨. અન્નસરુિાનો અર્થભ:- 

 "દરેક વ્યવતતઓ માટે બધા જ સમય, સક્રિય અને સ્વસ્ર્થ જીવન માટે પૂરતા ખોરાકની પ્રાવપ્ત" એટલે અન્ન સલામતી"-WDR 

(world Development Report-1986)-ના મતે. 

 "ર્ૌવતક અને આર્ર્થભક બંને રીતે બધા જ વ્યવતતઓ માટે દરેક સમયે જરૂરી પાયાના ખોરાકની પ્રાવપ્ત" એટલે અન્ન સલામતી-

FAO (Food and Agriculture Report)-ના મતે.  

 અન્નસુરિા એટલે "લોકો પાસે ચોતકસ પ્રમાણમાં દરેક સમયે સક્રિય અને તંદુરસ્ત જીવન માટે અનાજની પ્રાવપ્ત ગુણવત્તા પક્રરણામ 

અને વૈવવધ્યતા" એટલે અન્ન સલામતી- USDA (United State Department of Agriculture)-ના મતે. 

 "અનાજની ગુણવત્તા, પક્રરમાણ અને વૈવવધ્યતા" એટલે અન્ન સલામતી.- WB (World Bank)-ના મતે. 

 ઉપરોતત આપલેી વ્યાખ્યાઓ પરર્થી નીચેની બાબતો ફવલત ર્થાય છે.  

1. અન્નસુરિા એટલે દેશની સમગ્ર વસ્તીની અનાજની પૂરતી ઉપલબ્ધતા કરાવવી.  

2. પ્રજા પાસે પુરતી ખરીદશવતત હોવી જોઈએ કે જેર્થી તેઓ અનાજની પૂરેપૂરી જરૂક્રરયાતોને સંતોષી શકે.  

અમતૂભ:-  આઝાદીના સાત દાયકા બાદ પણ ર્ારતમાં ગરીબાઈ ર્ૂખમરા અને કુપોષણ ની સમસ્યા વવકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યુ ં

છે તેર્થી ર્ારત સરકાર દ્વારા વવશ્વની સૌર્થી મોટી અન્ન સુરિા અંગેની લક્ષયાંક્રકત જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા દ્વારા લોકોને અન્નસુરિા 

આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આજે પણ ર્ારતમાં ૨૦૧૯માં બાળ મૃત્યુદર પ્રવત હજારે ૩૭ જેટલો અને માતૃત્વ મરણ 

દર પ્રવત  લાખે ૨૧૨ જેટલો ઊંચો જણાયો છે. આ સંદર્ભમાં ર્ારતમાં એક સવભગ્રાહી અન્ન સુરિાની તાતી જરૂક્રરયાત સ્વીકારવામાં 

આવી છે. આર્થી પ્રસ્તુત લેખમાં નવસારી વજલ્લાના ગણદેવી તાલુકામાં અવત ગરીબ કુટંુબો માટેની અંત્યોદય અન્ન યોજનાની 

ઉપયોવગતા અને અસરકારકતા તપાસવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવેલ છે. ઉપરોતત ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં લઇ સ્તક્રરત વનદશભ પદ્ધવતના 

આધારે ૯ ગામોની પસંદગી કરી ૧૦૦ જેટલા લાર્ાર્થી કુટંુબો પાસેર્થી માવહતી એકવત્રત કરવામાં આવેલ છે. વવવવધ આંકડાશાસ્ત્રીય 

માપોનો ઉપયોગ કરી તારણો પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલ છે. ગરીબો માટે આશીવાભદ એવી અંત્યોદય અન્ન યોજના ગરીબ કુટુંબોના 

આર્ર્થભક વવકાસમાં ખુબ જ મહત્વપૂણભ ર્ાગ ર્જવે છે પરંતુ આ સારે્થ અનાજમાં કેલેરી અને સૂક્ષમ પોષક તત્વોનું પ્રમાણ વ્યવતતના 

વવકાસમાં મહત્વપૂણભ ર્ાગ હોવાર્થી જો અન્ન સલામતી નીવત સંપૂણભ હોય તો જ માનવ વવકાસ દ્વારા આર્ર્થભક વવકાસ પ્રાપ્ત કરી 

એમ શકાય. 

 

ચાવીરૂપ શબ્દો: ગરીબાઈ, ર્ૂખમરા, કુપોષણ, અન્નસુરિા, અંત્યોદય અન્ન યોજના. 
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3. તંદુરસ્ત જીવન માટે અનાજનો જે પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તે પુરતી ગુણવત્તાવાળો અને પોષણયુતત હોવો જોઈએ.  

4. અન્ન પુરવઠાનો વૃવદ્ધદર એ વસ્તીમાં ર્થતા વધારા સાર્થે જ લોકોની માર્થાદીઠ આવકમાં ર્થતા વધારાને પહોંચી વળી શકે એટલા 

પ્રમાણમાં ર્થવો જોઈએ.  

૩. જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્થાનો ઘટનાિમ (ઇવતહાસ):- 

જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્થા મલૂ્યાતંન વષભ વવગતો 

જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા. ૧૯૩૯ ર્ારત વષભના દરેક કુટંુબો માટેની યોજના. 

પુનઃગભક્રઠત જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા. ૧૯૯0 ડંુગરાળ અને દગુભમ વવસ્તારોમાં અવત ગરીબ કુટંુબો માટે જાહેર વવતરણ 

વ્યવસ્ર્થાને સાવભવત્રક બનાવવામાં પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. 

લક્ષયાંક્રકત જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા. ૧૯૯૭ ગરીબ કુટંુબોને લક્ષયાંક્રકત (target) કરવા માટે જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાનું 

નવીકરણ.કરવામાં આવ્યંુ. 

અંત્યોદય અન્ના યોજના. ૨૦૦૦ ગરીબમાં ગરીબ કુટુંબોને યોજના હેઠળ સમાવી લેવા. 

જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા વનયંત્રણ ઓડભર. ૨૦૦૧ ટી.પી.ડી.એસ.ના સંચાલન માટે સરકારે પ્રસ્તુત આદેશ મુજબ  તમામ 

રાજ્યોને સૂચના આપી છે. 

પીયુસીએલ અને ર્ારતનું સંઘ. ૨૦૦૧ સુપ્રીમ કોટભ મુજબ "ખોરાકનો અવધકાર" મૂળર્ૂત અવધકાર છે. 

રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરિા કાયદો-૨૦૧૩. ૨૦૧૩ ગરીબોને ખોરાકનો કાયદેસર અવધકાર પૂરો પાડવા માટે અન્ન સલામતીનો 

કાયદો બનાવામાં આવ્યો. 

 

૪. અતં્યોદય અન્ન યોજના એટલ ેશું:- 

 ઐવતહાવસક ર્ારતના સમાજમાં અસ્પૃશ્યતા, ગરીબાઈ, પછાતપણં વગેરે જેવી અનેક સમસ્યાઓનો લાર્ ઉઠાવી વિક્રટશરોએ 

ર્ારતના લોકોને અનેક સ્વરૂપે અલગ પડ્યા. જેમાંર્થી સમાજમાં સામાવજક, આર્ર્થભક અને ધાર્મભક અસમાનતામાં વધારો ર્થતો ગયો. ગાંધીજી 

દ્વારા ર્ારતમાં સૌપ્રર્થમ "અંત્યોદય દ્વારા સવોદય" ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો, જેર્થી ર્ારતમાં રહેલ ગરીબ અને પછાત વગભનો વવકાસ 

ર્થઈ શકે. પ્રસ્તુત ખ્યાલ ૧૯૮૦ના દાયકામાં રજૂ કરવામાં આવેલ જોન રવસ્કન "અન્ટો વધસ લાસ્ટ" પુસ્તક માંર્થી પ્રેરણા લઈને કરવામાં 

આવેલ છે. જેની શરૂઆત ગાંધીજી દ્વારા દવિણ આક્રિકામાં લઘુમતી રહેલ ર્ારતીયોના વવકાસ માટે "ફોવનતસ ફામભ"ની સ્ર્થાપના દ્વારા 

કરવામાં આવી. 

 ર્ારતમાં નેશનલ સેમ્પલ સવે (NSS) અનુસાર દેશમાં કુલ વસ્તીના પાંચ ટકા લોકો એક ક્રદવસ પેટર્ર ર્ોજન લીધા વવના જ 

સૂઇ જાય છે, તેર્થી ર્ારત સરકાર દ્વારા બી.પી.એલ. પરીવારોમાં અવતગરીબ પક્રરવારોમાંર્થી ર્ૂખમરાને નાબૂદ કરવા અને જાહેર વવતરણ 

વ્યવસ્ર્થાના હેતુને વસદ્ધ કરવા માટે અંત્યોદય અન્ન યોજના ૨૫ ક્રડસેમ્બર,૨૦૦૦ર્થી શરૂ કરવામાં આવી. આ યોજના અંતગભત લક્ષયાંક્રકત 

જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થામાં સમાવેશ બી.પી.એલ. પક્રરવારોમાંર્થી એક કરોડર્થી પણ વધુ ગરીબ કુટંુબોની ઓળખ કરી રૂવપયા બે પ્રવત ક્રકલોગ્રામ 

અને રૂવપયા ત્રણ પ્રવત ક્રકલોગ્રામ ચોખા ઊંચા સબસીડી દરે આપવાનું નતકી કરવામાં આવ્યંુ. ૧લી એવપ્રલ, ૨૦૦૨ર્થી આ યોજના અંતગભત 

આપવામાં આવતાં અનાજના પ્રમાણમાં ૨૫ ક્રકલોગ્રામ પ્રવત પક્રરવાર પ્રવતમાસ ર્થી વધારીને ૩૫ ક્રકલોગ્રામ પ્રવત પક્રરવાર પ્રવતમાસ કરવામાં 

આવેલ છે. 

૪.૧ અતં્યોદય અન્ન યોજનાનો િમશ કરવામા ંઆવેલ વવસ્તાર:- 

 અતં્યોદય અન્ન યોજનાનો પ્રર્થમ વવસ્તાર- 

 ૨૦૦૩-૦૪માં અંત્યોદય અન્ન યોજનાનું વવસ્તરણ કરવામાં આવ્યંુ, જેમાં ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. પક્રરવારોનો સમાવેશ કરવામાં 

આવ્યો. વવધવા, અસાધ્ય બીમાર વ્યવતતઓ, શારીક્રરક ખોડખાપણ વાળા વ્યવતતઓ, ૬૦ વષભર્થી વધુ વયના વ્યવતતઓ કે જેમને કોઇ પણ 

પ્રકારની સામાવજક સહાય પ્રાપ્ત ર્થતી ન હોય એવા વ્યવતતઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. આમ, અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ ૧.૫ 

કરોડ (અર્થવા બીપીએલ કુટુંબોના ૨૩ ટકા) પક્રરવારોને આવરી લેવામાં આવ્યા. 

 અતં્યોદય અન્ન યોજનાનો વદ્વતીય વવસ્તાર- 

 ૨૦૦૪-૦૫ કેન્ર સરકારના અંદાજપત્રમાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે અંત્યોદય અન્ન યોજનાનો લાર્ વધુ ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. 

પરીવારોને આપવામાં આવશે. આ સાર્થે એવા પક્રરવારોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો જે પૂરતા પ્રમાણમાં અનાજ મેળવવા માટે અસિમ 

હતા અર્થવા અનાજ મેળવવાના અંવતમ ચરણમાં હતા. આ અનુસંધાનમાં ૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૦૪માં ર્ારત સરકાર દ્વારા કેટલાક માગભદશભક 
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સુચનો કરવામાં આવ્યા. જે મુજબ અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ કુલ પક્રરવારોની સંખ્યા વધીને ૨ કરોડ (અર્થવા બી.પી.એલ. કુટંુબના 

૩૦.૬૬ ટકા) જેટલી ર્થઇ જવા પામી હતી. 

 અતં્યોદય અન્ન યોજનાનો તતૃીય વવસ્તાર- 

 ૨૦૦૫-૦૬માં કેન્ર સરકાર દ્વારા વધુ ૫૦ લાખ બી.પી.એલ. પક્રરવારોને અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ સમાવી લેવાની જાહેરાત 

કરી. આ અનુસંધાનમાં અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ કુલ પક્રરવારોની સંખ્યા વધીને 

૨.૫ કરોડ (અર્થવા બી.પી.એલ. કુટંુબના ૩૮ ટકા) જેટલી ર્થઈ ગઈ.  

 આમ, 30 એવપ્રલ, ૨૦૦૯ સુધી અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ રાજ્ય અને કેન્ર શાવસત પ્રદેશો દ્વારા ૨૪૨.૭૫ લાખ 

પક્રરવારોને આવરી લેવામાં આવ્યા. રાજ્યો અને કેન્ર શાવસત પ્રદેશો દ્વારા કેન્રના માપદંડોના આધારે અંત્યોદય અન્ન યોજનામાં સમાવવષ્ટ 

પક્રરવારોની અંદાજીત સંખ્યા અને પસંદ કરવામાં આવેલ કુટંુબની સંખ્યા મુજબ રેશનકાડભ આપવામાં આવ્યા. 

૫. અતં્ યોદય અન્ ન યોજના હઠેળ આવરી લવેાના કટુુબંો નતકી કરવાના ધોરણો:- 

 જમીન વવહોણા ખેતમજૂરો, સીમાંત ખેડૂતો, ગ્રામ્ ય કારીગરો જેવા કે કુંર્ાર, ચામડુ પકવનારા, વણકરો, લુહાર, સુર્થાર, 

ઝુપડપટટીમાં રહેતા લોકો અને અવવવધસર સેકટરમાં દૈવનક ધોરણે તેમનું ગુજરાન ચલાવતા જેવા કે માલ સામાન ઉંચકનારા કુલી, 

રીિાચાલક, હાર્થલારી ચલાવનારા, ફળફળાક્રદ અને ફુલ વેચનાર, મદારીઓ, કાગળ વીણનારા અને વંવચત તર્થા આવી જ કેટેગરીમાં 

આવતા અન્ ય ગ્રામ્ ય અને શહેર વવસ્ તારમા ંરહેતા લોકો. 

 વવધવા સંચાવલત કુટંુબો અર્થવા વબમાર વ્ યવતતઓ/અશકત વ્ યવતતઓ/ ૬૦ વષભની ઉંમરની વ્ યવતતઓ અર્થવા તેર્થી વધારે ઉંમરની 

વ્ યવતતઓ કે જેમને જીવન વનવાભહ માટેનંુ સાધન ન હોય અર્થવા સામાવજક આધાર ન હોય. 

 વવધવાઓ અર્થવા વબમાર વ્ યવતતઓ અર્થવા અશકત વ્ યવતતઓ અર્થવા ૬૦ વષભની ઉંમર કે તેર્થી વધારે ઉંમરની વ્ યવતતઓ અર્થવા 

એંકલ સ્ ત્રીઓ અર્થવા એકલ પુરૂષો કે જેમને કુટંુબ ન હોય અર્થવા સામાવજક આધાર ન હોય અર્થવા જીવન વનવાભહ માટેનું કોઇ 

સાધન ન હોય. 

 તમામ આદીમ આક્રદવાસી કુટુંબો. 

 બી.પી.એલ. કાડભધારક એચઆઇવી ગ્રસ્ ત વ્ યવતત. 

 બી.પી.એલ. કાડભધારક રકતવપત્તર્થી અસરગ્રસ્ ત. 

 સામાવજક ન્ યાય અને અવધકારીતા વવર્ાગ હેઠળ નોંધાયેલા તમામ વવધવા, અપંગ, અશકત વ્ યવતતઓ કે જેઓ બી.પી.એલ. કાડભ 

ધારકો હોય તે તમામ વ્ યવતતઓ. 

૬. સબંવંધત સાવહત્યની સમીિા:- 

Iyengar, Sudarshan. (2003), દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ સંશોધન લેખનો હેતુ ગુજરાતમાં જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા અંતગભત 

સમાજના પછાત વગભના અને અંતક્રરયાળ વવસ્તારમાં વસતા લોકો માટે અને સલામતીની વ્યવસ્ર્થા તપાસવાનો છે. ગૌણ માવહતીના આધારે 

તૈયાર કરેલ સંશોધન પત્રમાં જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા એક કરતાં વધુ આયામી હેતંુઓ ધરાવનાર યોજના છે, જેમાં ગરીબ કુટંુબોની ગણતરી 

કરવા કરતા તેમની ગરીબાઈ અને પછાતપણં પર વધુ ર્ાર આપવામાં આવેલ છે. ર્ારત સરકાર દ્વારા જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા દ્વારા ઘઉં, 

ચોખા, તેલ, ખાંડ, કેરોસીન વગેરે જેવી મહત્વની ચીજ વસ્તુઓ નીચા દરે આપવામાં આવે છે પરંતુ ગરીબ કુટંુબો પાસે અપૂરતી ખરીદશવતત 

હોવાના કારણે તેનો લાર્ ઉઠાવી શકતા નર્થી. એક અંદાજ મુજબ ર્ારતમાં માત્ર ૪૮ ટકા લોકો જ સમતોલ પોષણયુતત ખોરાકની ખરીદી 

કરતા જોવા મળે છે, જ્યારે ગરીબ કુટંુબો દ્વારા દૂધ, ઇંડા, લીલા શાકર્ાજી, ફળો વગેરે જેવા જરૂરી સમતોલ પોષણયુતત ખોરાકની 

ખરીદીની અસમર્થભતાના કારણે ગરીબીના લિણોને પુનઃવ્યાખ્યાવયત કરવાની જરૂક્રરયાત ઊર્ી ર્થઇ છે. હાલમાં આ યોજનાનો લાર્ લેનારા 

અને વાસ્તવવક લાર્ાર્થીઓ જુદા-જુદા છે, જેર્થી જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા દ્વારા લોકોને તેમનો અવધકાર પારદશભક પૂવભક પ્રાપ્ત ર્થાય તે 

જરૂરી છે. ગુજરાત સરકાર આંવશક રીતે ગરીબો સુધી અનાજ પહોંચાડવામાં સફળ ર્થઈ છે પરંતુ અનાજની મોટા પ્રમાણમાં બવહસ્ત્રાવને 

અટકાવવામાં વનષ્ફળ ગઈ છે. 

Tritah, Ahmed. (2005), દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા અભ્યાસ લેખમાં ગરીબીમાં ઘટાડો કરવા માટે જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા ની 

ર્ૂવમકા, ર્ારતમા ંઅન્નની અસલામતી અને અનાજ પર આપવામાં આવતી સબસીડીની અસરકારકતા તપાસવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ 

છે. પ્રસ્તુત સંશોધન પત્ર માં નેશનલ સેમ્પલ સવે સવેના ૫૫ના રાઉન્ડના ૧લી જુલાઈ ૧૯૯૯ ર્થી  ૩૦ જૂન ૨૦૦૦ના સમયગાળા 

દરમ્યાન કરવામાં આવેલ મોજણીમાં  ગરીબી રેખાના માપવાના માપદંડોનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. સંશોધકના મત મુજબ ર્ારતમાં 

ગરીબી રેખા માપવાના માપદંડો ઘણા લાંબા સમયર્થી વવવાદાસ્પદ રહ્યા છે જેની અસર જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા પર પણ ર્થઈ છે. અનાજ 

માટે આપવામાં આવતી સબસીડીના કારણે અને અનાજ પાછળ કરવામાં આવતો ખચભ જ અનાજને વધુ ખચાભળ બનાવી રહ્યો છે એટલે 
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કે સબસીડી સબસીડીને મોંઘી બનાવી રહી છે. તેર્થી જો ગરીબીરેખા માપવાની આ પદ્ધવતમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો તમામ ગરીબ લોકો 

માટે અનાજની સમાન નીવત તૈયાર કરી શકાય તેમજ તમામ ગરીબો માટે અનાજનો વહસ્સો વધારી શકાય. આમ, અનાજ પાછળ કરવામાં 

આવતા ખચભ કરતાં અસરકારક નીવત અર્થવા અન્ન નીવતમાં ફેરફાર કરવાની જરૂક્રરયાત છે. 

Khera, Reetika. (2011), પોતાના સંશોધન લેખમાં જણાવે છે કે ર્ારતમાં જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા અંતગભત ર્થતા અનાજનો 

બવહસ્ત્રાવ અને માગાાંતરણ એક લાંબા સમયર્થી ચાલી આવતી સમસ્યા છે. ર્ારતમાં નેશનલ સેમ્પલ સવે દ્વારા કરવામાં આવેલ છે બે 

મોટા (૫૫ અને ૬૧) માં રાઉન્ડ અને ત્રણ નાના (૫૭, ૬૩ અને ૬૪)મા ંરાઉન્ડની માવહતી ઉપરાંત ર્ારતીય ખાદ્ય વનગમ અને અન્ન 

અને નાગક્રરક પુરવઠા વનગમના અનાજના ઉપાડ અને વહેંચણીની સંયુતત માવહતી નું વવશ્લેષણ કરતા જાણવા મળેલ છે, કે ર્ારતમાં 

ગરીબી માપન અને અનાજની વહેંચણી બે જુદીજુદી સંસ્ર્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેમકે અનાજની વહેંચણી અન્ન અને નાગક્રરક 

પુરવઠા વનગમ દ્વારા ર્થાય છે જ્યારે વસ્તી ગણતરી સેન્સસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. વસ્તી ગણતરીની ગણતરીની પદ્ધવત અને અનાજ 

વહેંચણીની પદ્ધવતમાં તફાવત હોવાના કારણે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ ર્થી ૨૦૦૭-૦૮ સુધીના સમયગાળામાં જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા અંતગભત 

આપવામાં આવેલ અનાજના જથ્ર્થામાં ૫૪ ટકા જેટલો અનાજ નો બવહષ્કાર આવું ર્થવા પામ્યો છે. ઉપરાંત પ્રસ્તુત સંશોધન લેખમાં 

જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાની કામગીરીના આધારે રાજ્યોને ત્રણ વવર્ાગોમાં વવર્ાવજત કરેલ છે. જેમાં નમૂનામાં પસંદ કરેલ રાજ્યોમાંર્થી 

કાયભશીલ (૧), પ્રગવતશીલ (૨) અને વનરુત્સાહી (૩) રાજયોનો સમાવેશ ર્થાય છે. આમ, અનાજનું મોટા પ્રમાણમાં બવહસ્ત્રાવ અને 

ભ્રષ્ટાચારના પક્રરણામે અને અનાજ વવતરણ પ્રણાલી, ગરીબી નાબૂદી અને અન્ન સુરિા આપવામાં વનષ્ફળ ગયેલ હોવાનું જણાવેલ છે.  

Saxena, N. C. (2011), દ્વારા લખાયેલ સંશોધન પત્ર “Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India” પર 

આધાક્રરત છે જેમાં ર્ારતમાં રહેતાં ગરીબ અને પછાત વગભના લોકો તેમજ સ્ત્રી અને બાળકો માટે અન્ન સલામતી, ર્ૂખમરા અને કુપોષણની 

વસ્ર્થવત અંગેની નીવત (policy) ની ચકાસણી કરતા જાણવા મળેલ છે કે ર્ારતમાં ર્ૂખમરા માટેનું મૂળ કારણ વાસ્તવમાં અનાજ માટેની 

અયોગ્ય નીવતઓ, ખામીયુતત માળખું, વનરીિણમાં ઉણપ, નબળી શાસન પ્રણાલી અને રાજકીય વસ્ર્થવત કારણરૂપ છે. સરકારી નીવત માં 

ફેરફાર કયાભ વવના અને અસરકારક અમલીકરણ કયાભ વવના વમલેવનયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ ર્ારત માટે પ્રાપ્ત કરવું અશતય છે. વમલેવનયમ 

ડેવલપમેન્ટ ગોલ પ્રાપ્ત કરવા પહેલા ઉપરોતત તમામ બાબતો પર અસરકારક રીતે પગલા લેવાની જરૂક્રરયાત છે. અન્ન સલામતી માત્ર 

સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં વધારો કરવાર્થી પ્રાપ્ત ર્થનાર નર્થી, તેના માટે વધારાના સંશાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ, અસરકારક નીવતઓ અને 

આધારર્ૂત અનાજ વવતરણ પ્રણાલી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે નહહંતર માત્ર જાહેર ખચભમાં વધારો કરવાર્થી  વબનકાયભિમ અમલદારશાહી 

અને ભ્રષ્ટાચાર જ ઉત્પન્ન ર્થશ.ે 

Pal, Brij. (2011), દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે “Organisation and Working of Public Distribution System in India: 

A Critical Analysis”  નામના સંશોધન પત્ર માં ગૌણ માવહતીનો ઉપયોગ કરી ર્ારતમાં અનાજની પ્રાવપ્ત, વાહન વ્યવહાર, સંગ્રહ 

અને વહેંચણીની પદ્ધવત સારે્થ સંકળાયેલ સરકારી સંસ્ર્થા તેમજ ર્ારતીય ખાદ્ય વનગમ અને કેન્રીય સંગ્રહ કેન્રોની માળખાકીય ઉણપોની 

ચકાસણીનો પ્રયત્ન પ્રસ્તુત સંશોધન પત્રમાં કરવામાં આવેલ છે. જેના તારણો મુજબ જો કેટલીક ઉણપો જેમકે અનાજની કાયભિમ વહેંચણી, 

પારદશભક વહીવટ, સસ્તા અનાજના દુકાનદારો ની અસરકારક કામગીરી પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાને વધુ 

અસરકારક બનાવી શકાય એમ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસ મુજબ જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા અન્ન સલામતી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી યોજના છે. 

જેનાર્થી તમામ ગરીબ લોકોને સમાનતાના ધોરણે અનાજની વહેંચણી કરવામાં આવે છે. જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા ગરીબો માટે સબસીડીયુતત 

અનાજનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે, ઉપરાંત ખુલ્લા બજારમાં અનાજ ની કકંમત અને પણ વનયમન કરે છે. 

૭. અભ્યાસના હતેુઓ:- 

1. ગણદેવી તાલુકાના અવત ગરીબ કુટંુબો અંગેની જાણકારી મેળવવી.  

2. અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ સસ્તા અનાજના દુકાનર્થી પ્રાપ્ત ર્થતાં અનાજના પ્રમાણ અને તેની પહોંચની જાણકારી મેળવવી.  

3. અંત્યોદય યોજનાના કારણે અવત ગરીબ લોકોના જીવન ધોરણ પર ર્થતી અસરકારકતા તપાસ કરવી. 

4. અંત્યોદય અન્ન યોજનામાં સસ્તા અનાજના દુકાનદારની ર્ૂવમકા તપાસવી.. 

5. અંત્યોદય અન્ન યોજનાનું મૂલ્યાંકન કરવું . 

6. અંત્યોદય અન્ન યોજના ની સફળ બનાવવા સૂચનો કરવા. 

૮. અભ્યાસની પસદંગી:- 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટે દવિણ ગજુરાતના નવસારી વજલ્લાની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. વ્યાપ વવશ્વમાંર્થી અને નમૂના પસંદગી 

માટે સ્તરીત વનદશભન પદ્ધવત મુજબ ગણદેવી તાલુકાના ૬૫ ગામોમાંર્થી સૌર્થી વધુ, મધ્યમ અને ઓછા લાર્ાર્થીઓ ધરાવતા ૯ (અમલસાડ 
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(કાયાતળાવ), ર્ેંસલા, માછીયાવાસણ, ર્ાઠા, ર્ાટ, દેવસર, ગણદેવી, બીલીમોરા) ગામોના ૧૦૦ જેટલા લાર્ાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં 

આવેલ છે. અભ્યાસના અનુસંધાનમાં માવહતી એકત્ર કરવા માટે પ્રશ્નાવલી, રૂબરૂ મુલાકાત, સ્ર્થળગત વનરીિણ જેવી પ્રયુવતતઓનો ઉપયોગ 

કયો છે. અંત્યોદય યોજનાના લાર્ાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખી પ્રશ્નાવલી તૈયાર કરી, સંશોધન વ્યાપ વવશ્વમાંર્થી નમૂનો પસંદ કરી, તેમની 

પાસેર્થી રૂબરૂમાં માવહતી એકવત્રત કરવામાં આવી છે. અભ્યાસમાં ચોતકસતા લાવવા માટે કેટલી ગૌણ માવહતીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં 

આવેલ છે, જેમાં સંશોધનને લગતાં પુસ્તકો, લઘુ અને મહા શોધ વનબંધો, સંશોધન લેખો, કેન્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રકાવશત 

અહેવાલો, સામવયકો તેમજ વવવવધ વેબસાઈટના માધ્યમો દ્વારા માવહતી એકવત્રત કરવામાં આવેલ છે. માવહતી વવશ્લેષણ માટે એકત્ર 

કરવામાં આવેલ માવહતીને કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર Statistical Package for Social Science (SPSS) ના ઉપયોગ દ્વારા તૈયાર કરી 

કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત માવહતી વવશ્લેષણમાં ટકાવારી, આલેખ જેવા સરળ આંકડાશાસ્ત્રીય માપો દ્વારા યોગ્ય 

તારણો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે. 

૯. ગણદવેી તાલકુામા ંઅતં્યોદય અન્ન યોજનાની વતભમાન વસ્ર્થતી:- 

 ગણદેવી તાલુકામાં કુલ ૬૫ ગામોનો સમાવેશ ર્થાય છે. જેમાં મોટાર્ાગના લોકો આવક પ્રાવપ્ત માટે નજીકમાં આવેલ વાપી, સુરત, 

અંકલેશ્વર વગેરે જેવા ઔદ્યોવગક શહેરો ઉપર આધાર રાખે છે. ગણદેવી તાલુકામાં અસંગક્રઠત િેત્ર સાર્થે જોડાયેલ કામદારોની સંખ્યા વધુ 

છે. આ વવસ્તારમાં હસંચાઈની પૂરતી વ્યવસ્ર્થા હોવાને લીધે કૃવષિેત્રે વષભમાં ત્રણ પાક લેવાની પણ ઉત્તમ તક ઉપલબ્ધ છે, જેર્થી કૃવષ િેત્ર 

બારેમાસ ખેતી ર્થતી જોવા મળે છે. કૃવષ િેત્રના વવકાસના કારણે ખેત મજુરોની સંખ્યા પણ વવશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આમ, ગણદેવી 

તાલુકામાં રોજ-રોજની આવક ઉપર આધાર રાખનારા આ કુટંુબોનું પ્રમાણ વધુ હોવાર્થી જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા ગરીબ કુટંુબો માટે અન્ન 

સલામતીની રષ્ટ્રીએ ખૂબ જ મહવભપૂણભ ર્ાગ ર્જવ ેછે. ગણદવેી તાલુકામાં હાલ ૯૦ જેટલી સસ્તા અનાજની દુકાનો દ્વારા ૫૨,૫૧૩ 

જેટલા લાર્ાર્થીઓને સસ્તા આનાજનો લાર્ પ્રાપ્ત ર્થાય છે. જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થા હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ કુટંુબોને સરકાર દ્વારા 

તેમની ગરીબીની તીવ્રતા આધારે રેશનકાડભ આપે છે. કુટંુબોને આપવામાં આવેલ આ રેશનકાડભ અનુસાર તેમને અનાજનો પુરવઠો પૂરો 

પાડવામાં આવે છે. ગરીબીની તીવ્રતા જેમ વધુ તેમ અનાજનો જથ્ર્થો વધુ રાહત દર ેઆપવામાં આવે છે. આ રેશનકાડભમાં સમાવવષ્ટ કુટંુબોના 

પ્રકાર અને રેશનકાડભ ધારકોની માવહતી નીચે મુજબ છે. 

 કોષ્ટક: ૬.૧ ગજુરાત, નવસારી વજલ્લા અન ેગણદવેી તાલકુામા ંરશેનકાડભ પ્રમાણ ેકુટુબંોની સખં્યા અન ે               ટકાવારી 

િમ કાડભના પ્રકાર કટુુબંોની વાર્ષભક આવક કટુુબંોની સખં્યા 

ગજુરાત નવસારી ગણદવેી 

૧ એ.પી.એલ.-૧ જેમની વાર્ષભક આવક એક લાખ કરતાં વધ ુહોય તવેા કટુુંબો 

માટે. 

૮૦૯૦૦૯૭ 

(૬૮.૦૨%) 

૧૦૧૮૯૦ 

(૪૧.૧૦%) 

૧૯૨૫૪ 

(૩૬.૬૭%) 

૨ એ.પી.એલ.-૧ જેમની વાર્ષભક આવક ૧૧ હજાર કરતાં વધુ હોય એવા કુટુબંો 

માટ.ે 

૩૩૫૦૩૯ 

(૨.૮૨%) 

૬૧૫૨ 

(૨.૪૮%) 

૧૧૭૯ 

(૨.૨૫%) 

૩ બી.પી.એલ. જેમની વાર્ષભક આવક ૧૧૦૦૦ કરતા ઓછી હોય. એવા 

કુટુંબો માટ.ે 

૨૬૭૮૮૯૦ 

(૨૨.૫૨%) 

૯૩૪૪૨ 

(૩૭.૭૦%) 

૧૯૮૯૦ 

(૩૭.૮૮%) 

૪ એ.એ.વાય. ગરીબમા ંગરીબ કટુુંબો માટ.ે ૭૮૮૯૬૯ 

(૬.૬૩%) 

૪૬૩૯૬ 

(૧૮.૭૨%) 

૧૨૧૯૦ 

(૨૩.૨૧%) 

Source: - Director of Food and Civil Supplies, Govt. of Gujarat retrived from 

http://dcs-dof.gujarat.gov.in/live↓♠-info.htm 

 ઉપરોતત કોષ્ટક માં જણાવ્યા મુજબ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ ૭,૮૮,૯૬૯ જેટલા કુટંુબો રેશનકાડભ ધરાવે છે જે પૈકી 

૨૨.૫૨% કુટંુબો બી.પી.એલ. અને ૬.૬૩% જેટલા કુટંુબો એ.એ.વાય.ના લાર્ાર્થી કુટંુબો છે એટલે કે લગર્ગ ૨૯% જેટલા કુટુંબો 

ગરીબી રેખાની નીચે છે એમ કહી શકાય. આ ટકાવારી નવસારી વજલ્લાના સંદર્ે જોઈએ તો કુલ રેશનકાડભ ધરાવતા કુટંુબો પૈકી અનુિમે 

૩૭.૭૦% અને ૧૮.૭૨% કુટંુબો બી.પી.એલ. અને એ.એ.વાય.માં સમાવવષ્ટ છે એટલે કે લગર્ગ ૫૫% જેટલા કુટંુબો ગરીબી રેખા નીચે 

છે એમ કહી શકાય. જ્યારે ગણદેવી તાલુકામાં આ ટકાવારી અનુિમે ૩૭.૮૮% અને ૨૩.૨૧% એ.એ.વાય.માં સમાવેશ ર્થાય છે. એટલે કે 

સમગ્ર ગણદેવી તાલુકામાં લગર્ગ ૬૧% જેટલા કુટંુબો ગરીબી રેખા નીચે છે એમ કહી શકાય. આમ, ગુજરાતમાં ગરીબી રેખા નીચ ે

વસવાટ કરનારા કુલ કુટંુબોની ટકાવારીના પ્રમાણે કરતા નવસારી વજલ્લામાં ગરીબીનું પ્રમાણ ઊંચું છે જ્યારે સમગ્ર નવસારી વજલ્લાના 

પ્રમાણ ગણદેવી તાલુકાનંુ પ્રમાણ ઘણં જણાયંુ છે. 

૧૦. સમસ્યા કર્થન:- 
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 ગરીબીના પ્રવતમાન અંદાજો અનુસાર સમગ્ર ર્ારતમાં ગરીબીનું પ્રમાણ ૨૧.૯% જેટલુ છે. ગ્રામ્ય અને શહેરી વવસ્તારમાં 

અનુિમે લગર્ગ ૨૫.૭% અને ૧૩.૭% જેટલો અંદાજવામાં આવેલ છે. ગણદેવી તાલુકામાં કુલ ગરીબીનું પ્રમાણ અવત ઊંચું એવું લગર્ગ 

૬૧.૦% જેટલુ છે. જેમાં અતી ગરીબ કુટંુબોનંુ પ્રમાણ ૨૩.૨૧% જેટલંુ ઊંચું જણાયંુ છે જે ર્ારતમાંની ગરીબાઈની ટકાવારી કરતાં પણ 

વધુ છે. આમ, ગરીબી અને કુપોષણમાં ઘટાડો કરવાના હેતુર્થી સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલ યોજના એવી અંત્યોદય અન્ન યોજનાની 

ઉપયોગીતા અને અસરકારાકતા તપાસવા માટે પ્રસ્તુત વવષયની પસંદગી કરવામાં આવેલ છે. 

૧૧. પ્રાપ્ત ર્થયલે માવહતીનુ ંવવશ્લષેણ અન ેઅતં્યોદય અન્ન યોજનાના તારણો: 

 ૧૧.૧ કટુુંબો દ્વારા ઉપયોગમા ંલવેતા વવવવધ અનાજના પ્રકારો અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત ઘઉં ચોખા બાજરી જુવાર 

હા ૯૯ ૯૮ ૨૫ ૬૯ 

ના ૧ ૨ ૭૫ ૩૧ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

ઉપરોતત કોષ્ટક જોતાં જણાય છે કે ઘઉં અને ચોખાનો ઉપયોગ લગર્ગ તમામ અંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થી કુટંુબોને 

દ્વારા કરવામાં આવે છે જ્યારે બાજરી અને જુવારનો ઉપયોગ કરનારા કુટંુબો અનુિમે ૨૫ અને ૬૯ છે. આમ, ઘઉં અને ચોખાનો ઉપયોગ 

કરનારા લાર્ાર્થી કુટુંબો વધુ હતા. 

 ૧૧.૨ ખોરાકમા ંવવવવધવસ્તુઆંઓનો ઉપયોગ અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત શાકર્ાજી કઠોળ ફળો માસં દધૂ 

દરરોજ ૯૭ ૧૫ ૫ ૦ ૮૯ 

બે-ત્રણ ક્રદવસમાં એકવાર  ૩ ૭૭ ૫૦ ૭૭ ૭ 

અઠવાક્રડયામાં એકવાર ૦ ૭ ૩૯ ૨૧ ૦ 

દસ ક્રદવસમાં એકવાર ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ 

પંદર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મવહને ૦ ૧ ૩ ૧ ૦ 

લાગુ પડતંુ નર્થી ૦ ૦ ૨ ૦ ૪ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

 ઉપરોતત કોષ્ટક ની માવહતી જોતા જણાવે છે કે ૯૭ કુટંુબો શાકર્ાજી ૮૯ કુટંુબો દૂધનો ઉપયોગ દરરોજ પોતાના આહારમાં કરતા 

હતા. જ્યારે ૭૭ જેટલા કુટંુબમાં કઠોળ અને માંસનો ઉપયોગ અઠવાક્રડયાના બે-ત્રણ ક્રદવસમાં એકવાર કરતા હતા, તેમજ ૩૯ કુટંુબો 

અઠવાક્રડયામાં એક જ વાર ફળનો ઉપયોગ કરતા હતા. આમ, અંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થી કુટંુબો દ્વારા પોતાના દૈવનક જીવનમાં 

શાકર્ાજી અને દૂધનો ઉપયોગમાં વધુ કરતાં હતા. 

 ૧૧.૩ અતં્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થીઓની અનાજની આવશ્યકતા (કી.ગ્રા.માં) અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત ઘઉં ચોખા ખાડં કેરોસીન મીઠુ ં

ઓછી ૨૩ ૧૪ ૦ ૧૮ ૨૯ 

સપ્રમાણ ૨૯ ૭૩ ૧૯ ૧૨ ૫૨ 

વધુ ૪૭ ૪૭ ૮૧ ૨૧ ૧૯ 

સંતોષકારક ૧ ૦ ૦ ૬ ૦ 

અન્ય ૦ ૦ ૦ ૪૩ ૦ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 
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પ્રસ્તુત સંશોધન અભ્યાસમાં વવશ્લેષણ કરતાં જણાવે છે કે અંત્યોદય અન્ન યોજના અંતગભત આપવામાં આવતાં અનાજના કરતા 

૪૭ કુટંુબો ચોખા, ૧૩ કુટંુબો ઘઉં, ૮૧ કુટંુબો ખાંડ, ૨૧ કુટંુબો કેરોસીન અને ૧૯ કુટંુબો મીઠાની વધુ જરૂક્રરયાત અનુર્વતા હતા. જ્યારે 

૨૩ કુટંુબો ચોખા, ૧૪ કુટંુબો ઘઉં, ૧૮ કુટંુબો કેરોસીન અને ૨૯ કુટંુબોની મીઠાંની જરૂક્રરયાત ઓછી હતી, તેમજ બાકીના કુટંુબો અંત્યોદય 

અન્ન યોજના અંતગભત આપવામાં આવતાં અનાજના પ્રમાણને પોતાના કુટુંબ માટે યોગ્ય અને પ્રમાણસર પ્રાપ્ત ર્થતાં હોવાનું જણાવ્યું હતંુ. 

  

 ૧૧.૪ એ.એ.વાય. લાર્ાર્થીઓન ેઆપવામા ંઆવતા અનાજન ેગણુવત્તા અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત ઘઉં ચોખા ખાડં કેરોસીન મીઠુ ં

વનમ્ન ૨૧ ૩૯ ૧૫ ૩ ૧૧ 

સામાન્ય ૬૬ ૫૨ ૨૭ ૧૨ ૨૦ 

સારી ૧૩ ૯ ૫૮ ૩૫ ૬૯ 

વધુ સારી ૦ ૦ ૦ ૫૦ ૦ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

  

સંશોધનમાં આવરી લેવાયેલ ઉત્તરદાતાઓ માં ૨૧ કુટંુબો ચોખા, ૩૯ કુટંુબો ઘઉં, ૧૫ કુટંુબો ખાંડ, ૩ કુટંુબો કેરોસીન અને ૧૧ 

કુટંુબો મીઠુંની ગણુવત્તા વનમ્ન કિાની હોવાનું જણાવે છે. જ્યારે ૬૬ કુટંુબોની ચોખા, ૫૨ કુટંુબો ઘઉં, ૨૭ કુટંુબો, ૧૨ કુટંુબો કેરોસીન 

અને ૨૦ કુટંુબો મીઠું ગુણવત્તા સામાન્ય હોવાનું જણાવે છે. તેમજ આ વસવાયના બાકીના કુટંુબો યોજના અંતગભત આપવામાં આવતા 

આનાર્થી ગુણવત્તા સારી હોવાનંુ જણાવે છે. આમ લગર્ગ ૫૦% કુટંુબની ગુણવત્તા સામાન્યર્થી વનમ્નકિાનું હોવાનું જણાવે છે. 

 ૧૧.૫ અતં્યોદય અન્ન યોજનાનો લાર્ પ્રાપ્ત ન ર્થવાર્થી ર્થતી અસર અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત સખં્યા ટકાવારી 

કોઇ જ અસર નહી ૩ ૩.૦ 

વવપરીત અસર ૯૭ ૯૭.૦ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦ 

અંત્યોદય અન્ન યોજના હેઠળ પ્રાપ્ત ર્થતા આનાજનો લાર્ જો સરકાર દ્વારા ગરીબ કુટંુબને ન આપવામાં આવે તો ૯૭ ટકા 

જેટલા કુટુંબો પોતાના પર વવપરીત અસર ર્થવાનું જણાવે છે. અહી વવપરીત અસર એટલે ગરીબ કુટુંબો દ્વારા ખરીદવામાં આવતા અનાજની 

બજાર કકંમત યોજના દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવતા અનાજ ની કકંમત કરતા વધુ હોય છે જે ગરીબ કુટંુબોના માવસક અંદાજપત્રને 

અસર પહોંચાડે છે. જ્યારે ૩ટકા જેટલા કુટુંબો કોઈપણ અસર ન ર્થાય એમ જણાવે છે.  

 ૧૧.૬ સસ્તા અનાજના દકુાનદારર્થી સંતોષનુ ંપ્રમાણ દશાભવતો આલખે:- 

 

ઉપરોતત દશાભવેલ આ લેખ મુજબ માત્ર ૯ ટકા જેટલા જ ઉત્તરદાતાઓ સસ્તા અનાજના દુકાનદારો ર્થી સંતુષ્ટ હતા જ્યારે ૯૧ 

જેટલા ઉત્તરદાતાઓ અસંતુષ્ટ હતા. 

૯%

૯૧%

હા

ના
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 ૧૧.૭ દકુાનદારર્થી અસંતોષના હોવાના કારણો દશાભવત ુકોષ્ટક અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત સખં્યા  ટકાવારી 

અનાજની નીચી ગુણવત્તા ૪૫ ૪૫.૦ 

ઓછંુ વજન ૧૮ ૧૮.૦ 

કાડભમાં અવનયમીત નોંધણી ૨ ૨.૦ 

અનાજમાં ર્ેળસેળ ૨૬ ૨૬.૦ 

લાગુ પડતંુ નર્થી ૯ ૯.૦ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦.૦ 

 

અભ્યાસ કરાયેલા ઉત્તરદાતાઓમાંર્થી ૪૫ કુટંુબો અનાજની નીચી ગુણવત્તાનાં કારણે દુકાનદારર્થી અસંતંુષ્ટ હોવાનંુ જણાવે છે 

જ્યારે ૧૮ કુટંુબો આપવામાં આવતા ઓછા અનાજને જવાબદાર ગણે છે. રેશનકાડભમાં નોંધણી માટે ૨ કુટંુબો અને અનાજમાં માટે ૨૬ 

કુટંુબો સસ્તા અનાજના દુકાનદારોર્થી અસંતંુષ્ટ હતા. તેમજ ૯ જેટલા કુટુંબો જ સસ્તા અનાજના દુકાનદારો ર્થી અસંતંુષ્ટ હોવાનું જાણવા 

મળેલ છે. આમ અંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થી કુટુંબોમાં સસ્તા અનાજના દુકાનદારોર્થી લગર્ગ ૭૦ ટકા કુટંુબો અસંતંુષ્ટ હોવાનુ ં

જાણવા મળેલ છે જેના માટેનું મુખ્ય કારણ વનમ્ન કિાની સામગ્રી અને અનાજમાં ર્ેળસેળ છે. 

 ૧૧.૮ અસંતોષી લાર્ાર્થીઓ દ્વારા દકુાનદાર સામ ેકરવામા ંઆવેલ ફક્રરયાદ અગંનેુ ંકોષ્ટક: 

વવગત સખં્યા ટકાવારી 

હા ૨ ૨.0 

ના ૯૮ ૯૮.૦ 

કુલ ૧૦૦ ૧૦૦.૦ 

 ઉપરોતત માવહતી તપાસતા જણાઈ આવે છે તે સંશોધનમાં આવરી લેવાયેલ કુટંુબો પૈકી ૨ જ કુટંુબો દ્વારા સસ્તા અનાજના 

દુકાનદારો સામે ફક્રરયાદ કરી હતી. જ્યારે ૯૮ કુટંુબો દ્વારા કોઇ પણ ફક્રરયાદ ર્થઈ ન હતી. જેમાં એક ફક્રરયાદ ગામના સરપંચને અને અન્ય 

એક ફક્રરયાદ મામલતદારને કરવામાં આવી હતી. ફક્રરયાદના પક્રરણામ બદલ દુકાનદાર સામે માત્ર પગલાં લેવાનું આશ્વાસન આપવામાં 

આવ્યંુ હતંુ. 

૧૨. અભ્યાસના અન્ય તારણો:-  

 અભ્યાસમાં અનુસૂવચત જનજાવતના ઉત્તરદાતાઓની ટકાવારી સૌર્થી વધુ ૪૬ ટકા છે. સંયુતત અને વવર્તત કુટંુબોની સંખ્યા અને 

સ્ત્રી-પુરુષ ઉત્તરદાતાઓની ટકાવારીનું પ્રમાણ લગર્ગ સરખંુ જોવા મળેલ છે. 

 અભ્યાસમાં આવરી લેવામાં આવેલ ઉત્તરદાતાઓમાંર્થી ૬૧% વનરિર જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે લાર્ાર્થી કુટુંબોમાં રોજગારીનંુ 

પ્રમાણ ઓછંુ જોવા મળ્યંુ હતંુ. 

 ઉત્તરદાતાઓમાંર્થી ૫૭% જેટલા ઉત્તરદાતાઓ પક્રરણીત હતા જ્યારે વવધવા ઉત્તરદાતાઓનું પ્રમાણ ૪૩ જેટલંુ જાણવા મળ્યંુ હતંુ. 

 છૂટક મજૂરી કરનારા ઉત્તરદાતાઓમાં અનુસૂવચત જનજાવતઓનું પ્રમાણ વધુ હતંુ. આમ અસંગક્રઠત િેત્રે જોડાયેલા ઉત્તરદાતાઓનું 

પ્રમાણ વધુ હતંુ. 

 અભ્યાસમાં આવરી લેવામાં આવેલ ઉત્તરદાતાઓ પૈકી ૨૭% દવૈનક વેતન પ્રાપ્ત કરનારા હતા, જ્યારે લગર્ગ ૫૦% ઉત્તરદાતાઓને 

મવહને અર્થવા માવસક વેતન પ્રાપ્ત કરનારાઓ હતા. 

 સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી વવવવધ યોજનાઓ પૈકી લાર્ લેનારા કુટંુબોમાં વવધવા સહાયના રૂપમાં ૨૯% કુટંુબો સમાવવષ્ઠ 

હતા, જ્યારે આવાસ તેમજ  વવધવા સહાય અને સરકારી આવાસ એમ બંને યોજનાના લાર્ લેનારા ૧૫% કુટંુબો હતા. 

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થી કુટંુબો પોતાની આવકનો લગર્ગ ૬૦% વહસ્સો ખોરાક પાછળ ખચભ કરતા હતા, એટલે કે જીવન 

જરૂક્રરયાતની વસ્તુ પાછળ આવકનો વધુ વહસ્સો ખચભ કરતાં જોવા મળેલ છે. 

 સંશોધનમાં આવરી લેવામાં આવેલ તમામ પાસેર્થી પ્રાપ્ત ર્થયેલ માવહતી મુજબ લાર્ાર્થી કુટંુબો બે ટંકનું ર્ોજન પ્રાપ્ત ર્થતંુ હતંુ, 

તેમજ તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વવવવધ પ્રકારના અનાજમાં ઘઉં અને ચોખાનો ઉપયોગ વધુ જોવા મળેલ હતો. 

ઉપરાંત કુટંુબો અસંગક્રઠત િેત્ર સાર્થે વધુ સંકળાયેલ હોવાર્થી અનાજની ખરીદી રોજે-રોજ કરવામાં આવતી હતી. 
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 અભ્યાસમાં આવરી લેવામાં આવેલ તમામ કુટુંબો પાસે પોતાનો અને એક જ રાશનકાડભ હોવાનું જાણવા મળેલ છે 

 ૭૮% જેટલા કુટંુબો અંત્યોદય અન્ન યોજના અંતગભત સસ્તા અનાજના દુકાનદાર દ્વારા સરકાર દ્વારા નતકી કરાયેલા માપદંડો 

મુજબ અનાજ આપવાનું જાણવા મળેલ છે. જ્યારે ૧૨% જેટલા કુટંુબો નકકી ર્થયેલ માપદંડો કરતા ઓછંુ અનાજ આપવાનું જણાવ્યંુ 

હતંુ. 

 ૫૦% જેટલા ઉત્તરદાતાઓ એવું જણાવે છે કે સસ્તા અનાજના દુકાન પરર્થી ખરીદેલા વસ્તુની કકંમત ર્ાવ પત્રક મુજબ જ હતી 

જ્યારે ૧૧% જેટલા ઉત્તરદાતાઓના મતે સસ્તા અનાજના દુકાનદારો દ્વારા વધુ કકંમત વસૂલ કરવામાં આવી હતી. અન્ય ૩૯% 

જેટલા ઉત્તરદાતાઓ આ અંગે કોઇ જ માવહતી ન હોવાનું જાણવા મળેલ  છે. 

૧૩. સચૂનો:- 

 તમામ લાર્ાર્થી કુટુંબોના સ્ત્રીઓમાં વશિણ પ્રત્યે જાગૃવત અને અવર્રૂવચ લાવવાની જરૂક્રરયાત છે. વવધવા સ્ત્રીઓ માટે વવવશષ્ટ 

યોજનાઓ જેમકે સરકારી આવાસ, તાલીમ વગો અને વ્યવસાયલિી રોજગારીનંુ આયોજન કરી આવકના સાધનો વધારવાની 

જરૂક્રરયાત છે જેર્થી ખચભ કરવાની શવતતમાં વધારો ર્થઇ શકે. 

 સરકારી યોજનામાં સમાવવષ્ટ તમામ લોકો માટે ગ્રામોદ્યોગ, પશુપાલન, નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વવકાસ કરવો તેમજ તાલીમ 

અને સરળ બેંક લોનની સુવવધા કરવી જેર્થી આર્ર્થભક રીતે પગર્ર ર્થઇ શકાય. 

 રોજગાર અવધકાર દ્વારા જ અન્નનો અવધકાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અમત્યભ સેનના મત મુજબ રાષ્ટ્રીય કિાએ તેમજ સ્ર્થાવનક 

કિાએ અનાજની પ્રાવપ્ત મહત્વની નર્થી, પરંતુ કુટંુબોની ઓછી ખરીદીશવતત મહત્વની સમસ્યા છે. આર્થી ખરીદશવતત વધારવા 

માટે લોકોને રોજગારી આપવી ખૂબ જરુરી છે. સરકાર દ્વારા મજુરોના વવકાસ તેમજ ગરીબી વનવારણના વવવવધ કાયભિમો દ્વારા 

ઉત્પાદક રોજગારી આપી અન્ન અવધકારોની ખાતરી કરી શકાય. દા.ત. મનરેગા. 

 અન્ન અને નાગક્રરક પુરવઠા વવર્ાગ દ્વારા સસ્તા અનાજના દુકાનદારને અનાજની પૂરેપૂરી ફાળવણી કરવી. 

 અંત્યોદય અન્ન યોજનાના લાર્ાર્થી કુટંુબોના પક્રરવારોની સંખ્યાના આધારે નહીં પરંતુ ઉપર્ોગના આધારે અનાજની વહેંચણી 

કરવી જોઈએ. 

 અનાજ પક્રરવહન દ્વારા અનાજનંુ માગાાંતરણ પણ વધુ ન ર્થાય તેની ખાસ તકેદારી રાખવી. 

 અનાજનો સંગ્રહ માટે ર્ંડારો ગૃહો વધારવાની જરૂક્રરયાત છે જેર્થી અનાજનો સંગ્રહ વધારી અને બગાડ અટકાવી શકાય. 

 જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાના વનરીિણ માટે માત્ર સિમ અવધકારીઓ જ નહીં પરંતુ સમાજના અન્ય જેમકે યુવાઓ, સ્વસહાય 

જૂર્થો, મવહલા મંડળો, આંગણવાડી અને આશા વકભરોને પણ આવરી લેવાની જરૂક્રરયાત છે. જેર્થી વાસ્તવમાં અનાજની જરૂક્રરયાત 

મુજબ લાર્ાર્થીઓને અનાજ પ્રાપ્ત કરી શકાય. ઉપરાંત સસ્તા અનાજના દુકાનદારની પણ માવહતી એકવત્રત કરી અનાજના 

બવહસ્ત્રાવને અટકાવી જાહેર વવતરણ વ્યવસ્ર્થાને વધુ કાયભિમ બનાવી શકાય. 

 ગુણવત્તાયુતત અનાજનો જથ્ર્થો અને કકંમતની જાળવણી કરી સસ્તા અનાજના દુકાનદારની યોગ્યતા પર સતત દેખરેખ રાખી 

તેમનું કવમશનનું પ્રમાણ વધારવાની જરૂક્રરયાત છે. 

 ઘઉં, ચોખા, ખાંડનું વેચાણ સરકાર દ્વારા નતકી કરવામાં આવેલ જથ્ર્થા અને કકંમતે જ કરવી જોઈએ. 

 તમામ કુટંુબોને સસ્તા અનાજની દુકાન પર આનાજ આવ્યાની માવહતી પહેલાર્થી જ મળી જાય જેર્થી સમયસર લોકોને અનાજ 

પ્રાપ્ત ર્થઈ શકે એવી વ્યવસ્ર્થા કરવી જોઈએ. 

 સરકાર દ્વારા પોતાના રીતે ભ્રષ્ટાચાર અને અનાજનુ બર્હભગમન અટકાવવું. 

 કસૂરવારો સામે કાયદાકીય પગલાં લેવા જોઈએ. 

 અનાજની સંગ્રહ વ્યવસ્ર્થા અને િમતા વધારવી. 

 પારદશભક વહેચણી વ્યવસ્ર્થા બનાવવી તેમજ તમામ લાર્ાર્થીઓને તેમને મળતા લાર્ો અંગે જાગૃત કરવા. 

 વવવજલન્સ કવમટી દ્વારા સસ્તા અનાજના દુકાનદાર જાત તપાસ કરી પૂરતાં પગલાં લેવા. 

 રેક્રડયો, ટી.વી., મોબાઈલ, સોવશયલ મીક્રડયા વગેરે દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર નો ઉપયોગ કરી લાર્ાર્થીઓને માવહતગાર કરવા કરવા. 

 સરકાર દ્વારા સમાજના પછાત કે ગરીબ વગભના તમામ લોકોને અનામતનો લાર્ મળે તે શું વનવશ્ચત કરવાનંુ રહેશે. 

૧૪. સમાપન 

 અંત્યોદય અન્ન યોજના ગરીબી વનવારણ અને અન્ય સુરિા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી યોજના છે. જે  ગણદેવી તાલુકાના અભ્યાસ 

દ્વારા માલુમ પડેલ છે. ગણદેવી તાલુકાના લોકોની રોજગારી માટે અસંગક્રઠત િેત્રે વધુ રોકાયેલા છે. જો અભ્યાસ માટે આપવામાં આવેલો 

સૂચનોનો અમલ કરવામાં આવે તો અંત્યોદય યોજના વધુ આશીવાભદરૂપ સાવબત ર્થઇ શકે એમ છે. 
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