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1. "અન્ન સુરક્ષા" એટલે શંુ? એ સમજીએ:: 

 

એકદમ સરળ ભાષામાાં સમજીએ તો "અન્ન સુરિા" એ ખોરાકનો પુરિઠો અને વ્યવિની આ ખોરાકના પુરિઠા સધુીની પહોાંચ 

સાથ ેસાંબાંવધત વથથવત છે. ખોરાક નો પુરિઠો ઓછો હોય તો પણ "અન્ન સુરિા" ની વથથવત ન કહેિાય અન ેપરુિઠો તો વિપુલ 

પ્રમાણમાાં ના હોય પરાંતુ ખરીદ શવિ ના અભાિે કે મફત અન્ન પૂરાં  પાડિાની નીવત હોય તો પણ જો વિતરણ વ્યિથથામાાં ખામી 

હોય અને અન્નનો પૂરતો પુરિઠો જો વ્યવિઓ સુધી ના પહોાંચી શકતો હોય તો આિી વથથવતને "અન્ન સુરિા" નથી એમ કહેિાય 

અન ેપરૂતો અન્ન પુરિઠો લોકો સુધી પહોાંચતો હોય અન ેલોકોની ભૂખ સાંતોષાતી હોય તો "અન્ન સુરિા" ની વથથવત કહી શકાય.   

 

"અન્ન સરુિા" એ માનિ જીિનની મૂળભૂત જરૂવરયાતો માાંની એક હોિાથી ઇવતહાસ ના દરકે તબકે્ક ખાદ્ય સુરિા અાંગેની વચાંતા 

નો ઉલ્લેખ જોિા મળે જ એ થિાભાવિક છે, દરકે દેશમાાં અને દરકે ફોરમમાાં એની ચચામ, વચાંતાઓ અન ેનીવતઓ હોય એ પણ 

થિાભાવિક જ છે. ૧૦,૦૦૦  િષમ પહેલાાં અનાજનો ભાંડાર ઉપયોગમાાં લેિાતો હોિાના પરુાિા છે, પ્રાચીન ચીન અને પ્રાચીન ઇવજપ્ત 

સવહતની સાંથકૃવતઓમાાં સત્તાિાળાઓ દુષ્કાળના સમયમાાં ખોરાક ને સાંગ્રહ માાંથી મુિ કર ેતેિી પ્રથા ના સાંદભો જોિા મળે છે.  

 
 

૧૯૭૪ ની િલ્ડમ  ફૂડ કોન્ફરન્સમાાં "ખાદ્ય સુરિા" શબ્દની વ્યાખ્યા કરિામાાં આિી તેમાાં મુખ્ય ભાર પુરિઠા પર મકુિામાાં આવ્યો 

હતો. જોકે પુરિઠો એ  "ખાદ્ય સુરિા" ની વથથવત એ પહોાંચિાનુાં પ્રથમ અને અવનિાયમ ચરણ છે, કેમકે જો પરુિઠો જ ના હોય તો 

વિતરણ વ્યિથથાનો કોઈ અથમ રહેતો જ નથી, આ બાબતો ધ્યાને લઈન ેઅિર સહ વ્યાખ્યા નીચે મજુબ કરિામાાં આિી હતી. 

 
"Availability at all times of adequate world food supplies of basic foodstuffs to sustain a steady expansion of 
food consumption and to offset fluctuations in production and prices"1 
 

આમ આ વ્યાખ્યામાાં સૌથી પ્રાથવમક િાત ઉત્પાદનની કરિામાાં આિી, જો ઉત્પાદન થાય તો એનો પરુિઠો બને. બીજી િાત 

ઉત્પાદન અન ેખાદ્ય પદાથોની વકાંમતોની કરિામાાં આિી છે જથેી ઉત્પાવદત ખાદ્યપદાથો ની ખરીદી અન ેઉપભોગ શક્ય બની 

શકે, બાકી ઉત્પાદન થાય પણ તેની વકાંમત ન ેકારણે તે ખરીદિાની શવિ જ ના હોય તો "ખાદ્ય સુરિા" ની વથથવત નુાં વનમામણ 

થતુાં નથી. માટે ઉત્પાદન ની સાથ ેસાથે વકાંમતો પર ભાર મુકિામાાં આિેલો જણાય છે એટલ ેકે ઉપલબ્ધતા અને ઉપલબ્ધ અન્ન 

સુાંધી જરૂવરયાત માંદ ની પહોાંચ ની િાત કરિામાાં આિેલી છે. 

 

પછી ની વ્યાખ્યાઓ વ્યાપક બની અને તેમાાં માાંગ અને પરુિઠો આ બાંને મુદ્દા ઉમરેિામાાં આવ્યા એમ અન્ન સુરિા ની બાબત 

ઉત્પાદન, પુરિઠો અને માાંગ સાથ ેસબાંવધત બની. ૧૯૯૬ ના િલ્ડમ  ફૂડ સવમટના અાંવતમ અહેિાલમાાં જણાિાયુાં છે કે: 

                                                             
1 http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm 

Abstract: આ પેપર નો હેતુ રાષ્ટ્ર ીય ખાદ્ય સરુક્ષા અધિધનયમ, 2013 નો પધરચય કરાવી તેનો ઉદે્દશ્ય અને મખુ્ય લક્ષણો ની 

ચચાા કરવાનો છે. આ કાયદામાાં ભારતમાાંથી ભૂખમરો દૂર કરવાની જ ેક્ષમતાઓ અને સાંભાવનાઓ રહેલી છે તેનુાં વણાન 

કરવાનો છે. 
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Food security "exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and 
nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life"2  
 

ઉપરોિ વ્યાખ્યા અનુસાર ખાદ્ય સરુિા ત્યાર ેકહેિાય જ્યાર ેએિી પવરવથથવતનુાં વનમામણ થાય જ્યાર ેદરકે વ્યવિન ેપરૂતુાં, 

સલામત અન ેપૌવિક અન્ન મળે. દરકેન ેસવિય અન ેથિથથ જીિન જીિિા માટે જ ેપ્રકારના આહારની જરૂર હોય તેિો આહાર 

મળી રહે, દરકે વ્યવિ પાસ ેપૂરતુાં, સરુવિત અને પોષણિમ અન્ન ખરીદિાની શવિ પણ હોય. 
 

2. ખોરાક અિ ેપોષણ સુરક્ષાિી દ્રક્તષ્ટ્એ ભારતિી પક્તરક્તથથક્તત: 

 

UNITED NATIONS IN INDIA ના જણાવ્યા અનુસાર ભારત ેકુપોષણના દરમાાં સધુારો કરિા માટે ખુબ ઝડપી અન ેસારી 

એિી પ્રગવત કરી છે. િષમ ૨૦૦૬ દરમ્યાન કુપોષણનો દર ૪૮% હતો તે દશ િષમમાાં એટલેકે િષમ ૨૦૧૬ માાં ૩૮% થયો ભારતમાાં 

કુપોષણનો દર વિશ્વના સૌથી િધ ુકુપોષણ દરો પૈકીનો એક છે. 

 

ભારતમાાં લગભગ 195 વમવલયન લોકો કુપોવષત છે. વિશ્વના કુલ ભૂખમરા પૈકીનો ચોથા ભાગનો ભૂખમરો ભારતમાાં છે. ભારતમાાં 

લગભગ ૧૦ માાંથી ૪ બાળકો કુપોષણન ેકારણ ેતેમની સાંપણૂમ માનિ િમતાન ેપામી શકતા નથી અન ેપવરણામ ેતેમની શીખિાની 

િમતા માાં ઘટાડો થાય છે, શાળામાાં નબળુાં પ્રદશમન થાય છે, કમાણી ઓછી કરી શકે છે અને લાાંબા ગાળાના રોગોના જોખમમાાં 

િધારો થાય છે અન ેઆ એક વિષચિ એિુાં હોય છે જ ેચાલ્યા જ કર ેછે.  

 

ભારતમાાં આવથમક િવૃિ શક્ય બની છે તેમાાં છતાાં દેશ હજુ પણ વ્યાપક ગરીબી અને ભૂખમરા સાથે સાંઘષમ કરી રહ્યો છે. ભારતની 

ગરીબ િથતી 300 વમવલયનથી િધ ુલોકો છે, જમેાાં ભારતની લગભગ 30 ટકા ગ્રામીણ િથતી ગરીબીમાાં જીિ ેછે. આશાનુાં વકરણ 

એ છે કે, તાજતેરના િષોમાાં ગરીબી ઘટી રહી છે. ભારત સરકારના સત્તાિાર અાંદાજ મજુબ, ગરીબી ૨૦૦૪-૦૫ માાં ૩૭.૨% થી 

ઘટીને ૨૦૦૯-૧૦ માાં ૨૯.૮%  થઈ ગઈ. ગ્રામીણ ગરીબી ૮ ટકાથી ઘટીને ૪૧.૮ % થી ૩૩.૮% અને શહેરી ગરીબી ૨૫.૭% થી 

ઘટીન ે૨૦.૯% થી ૪.૮ ટકા સમાન સમયગાળામાાં (વિશ્વ બેંક ૨૦૧૨) થઈ. 

 

દેશની અથમવ્યિથથામાાં કૃવષ નો વહથસો ઘટી રહ્યો હોિા છતાાં ભારત એક મહત્િપણૂમ િૈવશ્વક કૃવષપ્રધાન દેશ છે. ભારત વિશ્વમાાં 

ઘઉાં , ચોખા અન ેકપાસ માટે ખેતી હેઠળનો સૌથી મોટો વિથતાર ધરાિ ેછે અને ભારત વિશ્વનુાં દૂધ, કઠોળ અન ેમસાલાનુાં સૌથી 

મોટુાં  ઉત્પાદક છે (િલ્ડમ  બેંક ૨૦૧૨). ભારતના લગભગ ત્રણ ચતુથાાંશ પવરિારો ગ્રામીણ આિક પર વનભમર છે. દેશના અધમ-શષુ્ક 

ઉષ્ણકવટબાંધીય પ્રદેશોમાાં કૃવષ ઉત્પાદકતા પાણીની અછત અન ેપનુરાિવતમત દુષ્કાળ દ્વારા મખુ્ય અિરોધો છે, જ્યાર ેપયામિરણીય 

અધોગવત અન ેહિામાન-સાંબાંવધત આપવત્તઓની નબળાઈ સમગ્ર દેશ માટે પડકારો છે. 

 

િથતી ગરીબ હોિાથી ગરીબ િથતીન ેઉત્પાદક અથકયામતો, નાણાકીય સાંસાધનો, વશિણ, આરોગ્ય સાંભાળ અને મૂળભૂત 

સામાવજક સિેાઓ ની ઉપ્લબ્ધતાઓનો અભાિ પણ હોય છે. 

 

3. ભારતમાં અન્ન સુરક્ષા અિે અસર કરિાર મખુ્ય પક્તરબળો િીચ ેમજુબ છે: 

(a) અથમતાંત્રનુાં ઉદારીકરણ અને તેની કૃવષ અને ખાદ્ય સરુિા પરની અસર; 

(b) WTO ની થથાપના અને કૃવષ પર કરાર; 

(c) આબોહિા પવરિતમન અને ખાદ્ય ઉત્પાદન અન ેવકાંમતો પર તેની અસર; 

(d) ભૂખમરો અન ેગરીબીનો વ્યાપ ઉચ્ચ થતરના ખાદ્યપદાથો સાથ ેરહે છે; 

(e) લવિત જાહેર વિતરણ પ્રણાલી ની રજૂઆત 

(f) “અન્નનો અવધકાર” અવભયાન; અન ે

(g) રાિર ીય ખાદ્ય સરુિા કાયદો.  

 

આ મહત્િપણૂમ મુદ્દાઓ એ દેશમાાં ખાદ્ય સુરિા માટે ગાંભીર પડકારો ઉભા કયામ છે. ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓગનેાઇઝેશન (FAO) 

જણાિ ેછે કે જ્યાર ેતમામ લોકો સવિય અન ેથિથથ જીિન માટે તેમની આહારની જરૂવરયાત અને ખોરાકની પસાંદગી ન ેપહોાંચી 

િળિા માટે પરૂતા, સલામત અન ેપૌવિક ખોરાક ની શારીવરક અન ેઆવથમક પહોાંચ હોય ત્યાર ેખાદ્ય સરુિા ઊભી થાય છે. ખાદ્ય 

સુરિા માાં ત્રણ મહત્િપણૂમ ઘટકો છે, જ ેનીચે મજુબ છે: 

 

ખોરાકની ઉપલબ્ધતા 

                                                             
2 https://www.ft.com/content/584ed992-4216-11e3-9d3c-00144feabdc0 
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ખોરાકની પહોાંચ અન ે

ખોરાકનુાં પોષણ  

આમ ખાદ્ય સુરિા એ બહુ-પવરમાણીય ખ્યાલ છે અન ેઆ ખ્યાલ ઉત્પાદનની ઉપલબ્ધતા અને ખોરાકની માાંગ પૂરતો મયામવદત 

નથી. ખાદ્ય સુરિાના ખ્યાલ માાં માત્ર મેિો લેિલની પ્રાપ્યતા અને વથથરતાથી માઈિો લિેલની ઘરગથ્થુ ખાદ્ય અસુરિા અને ઊજામ 

િપરાશ અન ેમૂલ્યાાંકન થી લઈને કુપોષણ ના માપદાં ડ અન ેસૂચકાાંકમાાં પણ એક ચોક્કસ અને નોાંધપાત્ર પવરિવતમત થયો છે. 

 

4. રાષ્ટ્ર ીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદો, ૨૦૧૩:  

 

આ અવધવનયમ માનિ જીિનમાાં ખોરાક અને પોષણ સરુિા પ્રદાન કરિાના ઉદે્દશ સાથે પસાર કરિામાાં આવ્યો છે, જથેી લોકો 

સન્માન સાથ ેજીિન જીિી શકે તે માટે પોષણિમ ભાિ ેગણુિત્તાયુિ ખોરાકનો પૂરતો જથ્થો સવુનવિત કરી શકે. આ કાયદો 

લવિત જાહેર વિતરણ પ્રણાલી (TPDS) હેઠળ સબવસડીિાળા અનાજ મેળિિા માટે ગ્રામીણ િથતીના ૭૫% અને શહેરી 

િથતીના ૫૦% સુધીના કિરજેની જોગિાઈ કર ેછે, અને આમ લગભગ બે તૃતીયાાંશ િથતીન ેઆિરી લે છે. પાત્ર વ્યવિઓ 5 

વકગ્રા મેળિિા માટે હકદાર રહેશે તથા સબવસડીિાળા ભાિે દર મવહન ેવ્યવિ દીઠ અનાજ ચોખા/ઘઉાં /બરછટ અનાજ મળશે. 

 

આ અવધવનયમમાાં મવહલાઓ અન ેબાળકોન ેપોષણ સહાય પર પણ વિશષે ધ્યાન આપિામાાં આવ્યુાં છે. સગભામ સ્ત્રીઓ અન ે

થતનપાન કરાિતી માતાઓન ેસગભામિથથા દરવમયાન અન ેબાળકના જન્મ ના છ મવહના પછી ભોજન ઉપરાાંત, આિી સ્ત્રીઓ 

રૂ ૬,૦૦૦ કરતાાં ઓછી નહીાં હોય તેટલી રકમનો પ્રસવૂત લાભ મેળિિા માટે પણ હકદાર હશ.ે ૧૪ િષમ સુધીના બાળકોને વનયત 

પોષણ ધોરણો અનુસાર પૌવિક ભોજન નો અવધકાર મળશ.ે અનાજ અથિા ભોજનની સપ્લાય ન થિાના વકથસામાાં, 

લાભાથીઓન ેખાદ્ય સુરિા ભથ્થુાં પ્રાપ્ત થશ.ે આ અવધવનયમમાાં વજલ્લા અન ેરાજ્ય થતર ેફવરયાદ વનિારણ તાંત્ર ની થથાપના 

માટેની જોગિાઈઓ પણ છે. પારદવશમતા અને જિાબદારી સુવનવિત કરિા માટે કાયદામાાં અલગ જોગિાઈ પણ કરિામાાં આિી 

છે. 

 

4.1 આ અક્તધક્તિયમ િી િીચે મજુબિી ક્તવશેષ ક્તવશેષતાઓ તેિે ભારતમાં ખાદ્ય સુરક્ષા સુક્તિક્તિત કરતા કાયદાિો એક 

મિત્વપૂણણ ભાગ બિાવ ેછે: 

 

• લક્તક્ષત જાિેર ક્તવતરણ વ્યવથથા (TPDS) િેઠળ કવરજે અિે િકદારી: 

આ જાહેર વિતરણ વ્યિથથા હેઠળ દર મવહન ેવ્યવિ દીઠ 5 વકલોની સમાન હક સાથ ેગ્રામીણ િથતી ના 75% અન ેશહેરી 

િથતીના 50% સુધીના કુટુાંબોને  આિરી લિેામાાં આિશે  .કે જો , અાંત્યોદય અન્ન યોજના )AAY) પવરિારો ગરીબોમાાં સૌથી ગરીબ 

હોિાને કારણ,ે અને હાલમાાં દર મવહને ઘર દીઠ 35 વકલોના હકદાર છે, હાલના AAY પવરિારોની હકદારી દર મવહને 35 વકગ્રા 

પ્રવત પવરિારના દર ેસરુવિત કરિામાાં આિશે. 

• રાજ્ય-વાર કવરજે:  

ગ્રામીણ અન ેશહેરી વિથતારોમાાં અનુિમ ે૭૫% અન ે૫૦% ના અવખલ ભારતીય કિરજેન ેઅનરુૂપ, રાજ્ય-િાર કિરજે કેન્ર 

સરકાર દ્વારા નક્કી કરિામાાં આિશ.ે આયોજન પાંચે ૨૦૧૧-૧૨ માટે એનએસએસઓ ઘરગથ્થ ુિપરાશ સિેિણ ડેટાનો ઉપયોગ 

કરીને રાજ્ય મજુબનુાં કિરજે નક્કી કયુાં છે. 

• TPDS િેઠળ સબક્તસડી વાળી ક્તકંમતો અિ ેતેિુ ંપુિરાવતણિ:  

TPDS હેઠળ અનાજ સબવસડીિાળા ભાિ ેઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આિશ.ે અવધવનયમ ની શરૂઆતની તારીખ થી ત્રણ િષમના 

સમયગાળા માટે ચોખા, ઘઉાં  અને બરછટ અનાજ માટે 3/2/1 પ્રવત વકલો. ત્યારપછી વકાંમતો લઘુત્તમ સમથમન વકાંમત (MSP) સાથ ે

યોગ્ય રીતે જોડિામાાં આિશે. 

• પક્તરવારિી ઓળખ:  

દરકે રાજ્ય માટે વનધામવરત TPDS હેઠળના કિરજે ની અાંદર, પાત્ર પવરિારોની ઓળખ નુાં કામ રાજ્યો/કેન્રશાવસત પ્રદેશો દ્વારા 

કરિામાાં આિે છે. 

• મક્તિલાઓ અિ ેબાળકોિ ેપોષણ સિાય:  

સગભામ સ્ત્રીઓ અન ેથતનપાન કરાિતી માતાઓ અને 6 મવહના થી 14 િષમની િયના બાળકો સાંકવલત બાળ વિકાસ સેિાઓ 

(ICDS) અન ેમધ્યાહન ભોજન (MDM) હેઠળ વનયત પોષણના ધોરણો અનુસાર ભોજન મેળિિા માટે હકદાર હશ.ે 

• પ્રસૂક્તત લાભ:  

સગભામ સ્ત્રીઓ અન ેથતનપાન કરાિતી માતાઓ પણ રૂ. કરતાાં ઓછી ન હોય તેિા માતૃત્િ લાભ મળેિિા માટે હકદાર હશ.ે 

6,000 છે. 

• મક્તિલા સશક્તિકરણ:  

રશેનકાડમ મેળિિાના હેતુથી 18 િષમ કે તેથી િધ ુઉાંમરની ઘરની સૌથી મોટી મવહલા ઘરની િડી છે. 
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• ફક્તરયાદ ક્તિવારણ તંત્ર:  

વજલ્લા અને રાજ્ય થતર ેફવરયાદ વનિારણ પિવત. રાજ્યો પાસે હાલની મશીનરી નો ઉપયોગ કરિા અથિા અલગ વમકેવનઝમ 

થથાપિાની સુગમતા હશ.ે 

 

• અિાજિા આંતર-રાજ્ય પક્તરવિિ અિે િેન્ડક્તલંગ િો ખચણ અિ ેFPS ડીલરોિા માક્તજણિ: 

કેન્ર સરકાર રાજ્યોને રાજ્યની અાંદર અનાજ ના પવરિહન, તેના હેન્ડવલાંગ અને FPS ડીલરોના માવજમન પર કરિામાાં આિતા 

ખચમને પહોાંચી િળિા માટે સહાય પરૂી પાડશે. 

• પારદક્તશણતા અિ ેજવાબદારી:  

પારદવશમતા અન ેજિાબદારી સુવનવિત કરિા માટે PDS, સામાવજક ઓવડટ અન ેતકેદારી સવમવતઓની થથાપના સાથ ેસાંબાંવધત 

રકેોર્ડસમ જાહેર કરિા માટે જોગિાઈ કરિામાાં આિી છે. 

• ખાદ્ય સુરક્ષા ભથથુ:ં  

હકદારને અનાજ અથિા ભોજનની સપ્લાય ન થિાના વકથસામાાં હકદાર લાભાથીઓને ખાદ્ય સુરિા ભથ્થાની જોગિાઈ. 

• દંડ:  

વજલ્લા ફવરયાદ વનિારણ અવધકારી દ્વારા ભલામણ કરાયેલ રાહત નુાં પાલન કરિામાાં વનષ્ફળતા ના વકથસામાાં, રાજ્ય ખાદ્ય 

આયોગ દ્વારા જાહેર સેિક અથિા સત્તાવધકારી પર દાં ડની જોગિાઈ. 

 

5. સમાપિ: 

આ િાાંવતકારી કાયદો ઇવતહાસ રચિા ની િમતા ધરાિ ેછે; આ અવધવનયમ માનિ મૂડીમાાં રોકાણ વસિાય બીજુાં  કાંઈ નથી. તેમાાં 

લોકોના જીિનમાાં સરુિા લાિિાની અને તેમની મળૂભૂત જરૂવરયાતો પૂરી કરિા, તેમના થિાથથ્યનુાં રિણ કરિા અને તેમના 

બાળકોને વશવિત કરિાનુાં સરળ બનાિિાની તમામ િમતાઓ છે. આિા કાયદાનુાં અમલીકરણ એ ભારતીય બાંધારણની 

પ્રથતાિનામાાં સમાવિિ સરકારની સમાજિાદી પ્રવતબિતા દશામિે છે. જો આ કાયદો તેની સાચી ભાિના થી અમલમાાં આિે તો 

ભારતન ેભૂખમરો, કુપોષણ અન ેપવરણામે ગરીબીથી મિુ કરિાની તમામ િમતાઓ ધરાિ ેછે. 
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